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ПЕРЕДМОВА 

або 

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 

Використання на підприємстві системи інформаційного 

забезпечення вирішує такі важливі завдання, як автоматизація 

роботи з документами й бізнес-процесами, забезпечення спільної 

роботи з даними, забезпечення безпеки й надійності зберігання 

інформації. Головною проблемою таких систем є недостатня 

розвиненість наявних засобів інтеграції з іншими системами. 

Наявні інформаційні системи найчастіше мають різну логіку, 

архітектуру й формат зберігання даних. Дана ситуація 

призводить до цілого ряду проблем, таких як багаторазове 

дублювання збереженої інформації, складність пошуку 

необхідних для синхронізації даних, низька надійність зберігання 

й невисока ефективність роботи з даними, а також складність 

підтримки цілісності збережених даних.  

Теоретичною основою інформаційного забезпечення в 

управлінні підприємством стали праці М. Агєєва, 

В.С. Анфілатова, С.Г. Бабенка, М.І. Баканова, В. Беркович, 

І.А. Бланка, Є.Л. Богданової, М. Бондара, І.П. Босака, 

А.І. Бутенка, Л.С. Винарика, С. Вовканича, Т. Войтенко, 

А.С. Гальчинського, О.М. Горбатюка, О.М. Гребешкова, 

М.О. Гуцалюка, М.С. Дорош, Л.Ф. Єжової, Ю.І. Журавльова, 

Ф.В. Зинов’єва, С.В .Івахненкова, Є.І. Івченка, І.А. Кінаша, 

О.Є. Кузьміна, Л.О. Лiгоненка, Ю.Я. Лузана, І.А. Маркіної, 

М.Ф. Огійчука ,Т. Писаренка, М.С. Пушкар, Ю.А. Савчука, 

Т.В. Серкутана, А.Д. Урсула, Ю.Д. Черняка, Д. Эймора, 

Ю.П. Яковлєва та ін. 

Визначаючи цінність отриманих результатів науковців, слід 

зауважити, що робіт, присвячених комплексному вивченню 

проблем інформаційного забезпечення в управлінні 

підприємством недостатньо. Залишається невизначеною низка 

питань теоретичного, методологічного та практичного характеру 

щодо формування процесу інформаційного забезпечення в 

управлінні підприємством. 
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Отже, актуальність теми дослідження визначається: 

потребою розробки теоретичних засад в управлінні 

підприємством, необхідністю формування методології 

інформаційного забезпечення управління, потребою аналізу 

сучасного стану інформаційного забезпечення підприємства, 

необхідністю формування обліково-аналітичної інформації як 

джерела прийняття управлінських рішень, а також потребою в 

розробці основних напрямів інформаційного забезпечення в 

управлінні підприємством. Це обумовлює актуальність роботи та 

її практичну значущість для подальшого розвитку підприємств. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
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1.2.Особливості застосування інформаційних 
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підприємствами 
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1.1.Теоретичні основи інформації та інформаційного 

забезпечення на підприємстві 

 
Інформація, як один з найважливіших феноменів, 

багатосторонньо досліджується у філософії, економіці, 

природознавстві, медицині, соціології та інших науках. 

Саме інформація є невід’ємною частиною процесів 

управління в системних об’єктах  буд-якої природи – біологічної, 

соціальної, неживої [341, с. 295]. Інформація є необхідною 

умовою й елементом будь якої виробничої діяльності, що за 

своєю значимістю все більше прирівнюється до енергетичних і 

сировинних ресурсів і використовується для заміщення живої 

праці, сировини і енергії [425, с. 36]. 

Варто помітити, що незважаючи на велику кількість 

літературних джерел, загальноприйнятого визначення 

«інформація» немає. Безумовно, це пов'язано з розмаїтістю 

завдань розв'язуваних авторами, тому що всі визначення 

виявляються вірні в контексті поставлених цілей і 

розроблювальних теорій. 

Сьогодні інформацію розглядають як один з основних 

ресурсів розвитку суспільства, а інформаційні системи і 

технології як засіб підвищення продуктивності та ефективності 

роботи людей [99, с. 143]. 

Резюмуючи різні висловлення, можна сказати, що в поняття 

«інформація» вкладаються наступне: повідомлення про стан 

справ, відомості про що-небудь; повідомлення, яке нерозривно 

пов'язане з управлінням, сигнали в єдності синтаксичних, 

семантичних і прагматичних характеристик; передача, 

відображення своєрідності в будь-яких процесах і об'єктах; 

позначення деякої форми зв'язків або залежностей об'єктів, явищ. 

При цьому розрізняють первинні й вторинні повідомлення. 

До первинного ми відносимо сигнали: а) прийняті з 

навколишнього середовища вперше; б) прийняті раніше й які 

зберігаються, вторинні, або похідні, - отримані в результаті 

переробки «а» і «б». Отже, інформація не є атрибутом матерії, а 

з'являється тільки з виникненням біологічного життя й 

представляє її невід'ємну частину - пізнання тобто відображення 

людиною природи. 
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Еволюція інформації, розвиток уявлень про неї, зростання 

інформаційних можливостей суспільства, які взаємозалежні, і 

розвиваються паралельно. Цивільне право інформацію 

характеризує наступними ознаками: особливий об'єкт договірних 

відносин (товарний характер), вона є нематеріальною, не 

піддається фізичному старінню, має можливість необмеженого 

тиражування та масового користування. 

В.О. Касьяненко, А.В. Євдокимов, М.І. Супруненко 

інформацію розглядають як основу розвитку науки, техніки, самої 

людини, формування структури виробничих відносин, тобто 

початком і кінцем організації й розвитку суспільства [157, с. 138]. 

І. Чернявська інформацію в сучасному суспільстві розуміє 

як стратегічний ресурс, який сприяє економії всіх існуючих видів 

ресурсів, а процес інформатизації, як фактор, що забезпечує, 

прискорення виробничих процесів, підвищення продуктивності 

праці, створює реальну можливість для виявлення інноваційних 

пропозицій [446, с. 398]. 

Використання інформації перетворює її в ресурс, який в 

залежності від поставлених управлінських завдань може мати 

певні властивості. Інформаційні ресурси можуть бути наукового, 

технічного, технологічного, комерційного й іншого характеру. 

Поряд з фінансовими, кадровими, матеріальними й іншими, 

інформаційні ресурси є найважливішими засобами ефективного 

керування інтегрованими бізнес-структурами [342, с. 57]. 

На нашу думку слід також враховувати поняття 

інформаційного потенціалу, заснованого на розумінні загального 

потенціалу. Під інформаційним потенціалом розуміється 

сукупність інформаційних ресурсів підприємства та можливостей 

їх використання для зберігання передачі та обробки 

інформаційного масиву даних якісно, швидко і достовірно для 

досягнення поставлених цілей підприємства. 

М.О. Зеленська під інформаційним потенціалом розуміє 

систему, що умовно складається з ресурсної частини (без якої 

саме існування потенціалу не видається можливим) та 

можливостей використання даних ресурсів [126, с. 103]. 

Визначення інформації виходить з матеріалістичної теорії 

пізнання (яким чином неповне, неточне знання стає більш повним, 

більше точним) і дозволяє зробити ряд висновків. По-перше, 
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виробництво інформації пов'язано з діяльністю людини, яка 

здійснює особливу технологію перетворення даних в особливий 

«продукт», що представляє собою не річ, а категорію, що 

відображає властивості речей. По-друге, поняття інформації тісно 

пов'язано з поняттям системи: дані → методи → інформація. По-

третє, поняття дані і інформація не тотожні, а, отже, інформаційне 

забезпечення має ієрархію, внутрішню структуру. 

І.П. Босак та Є.М. Палига визначають інформаційне забезпечення 

як «наявність інформації, необхідної для управління економічними 

процесами, що містяться у базах даних інформаційних систем» [49]. 

Основною метою інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності є побудова інформаційних потоків 

(упорядкована сукупність даних, необхідних для вирішення 

конкретних завдань) та способів їх отримання, що дасть змогу на їх 

основі більш точно, з мінімальним рівнем невизначеності формувати 

потрібні знання та приймати ефективні рішення [44, с. 14]. 

Ми погоджуємося з думкою В.К. Савчука в тому, що 

успіх роботи господарюючих суб’єктів залежить від системи 

інформаційного забезпечення діяльності підприємства, що 

включає в себе елементи: правові, інформаційні, нормативні, технічні, 

кадрові та ін. Одне з визначальних питань у ній є інформаційне 

забезпечення, під яким слід розуміти сукупність інформаційних 

ресурсів, (інформаційну базу) і способів їх організації, необхідних і 

придатних для реалізації аналітичних і управлінських процедур, що 

дають можливість забезпечити фінансово-виробничу діяльність 

даного підприємства. Однак ефективною інформація буде лише тоді, 

коли вона відповідає критеріям своєчасності, достатності та 

достовірності [482, с. 31]. 

Тому проведемо розподіл інформаційного забезпечення, 

що дозволить зрозуміти основні властивості й вимоги, що 

пропонуються до інформації. Дані (перший рівень 

інформаційного забезпечення) представляють собою 

зареєстровані сигнали, що відображають зміни в 

матеріальному світі; результат фіксації одиничних 

спостережень і вимірів. З ізольованих даних майже не можна 

витягти ніяких прагматичних санкцій, тобто приписів або 

правил, що регулюють людську діяльність. Наявність таких 

правил є принциповою ознакою інформації. 
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В економічних дослідженнях важливе узагальнення 

даних. Це обумовлено в основному двома причинами. По-

перше, численні явища виробничої діяльності можуть бути 

розглянуті за сукупністю тільки шляхом узагальнення; по-

друге, результат господарювання може бути визначений також 

тільки за допомогою узагальнення часток даних. Тому явища, 

що відбуваються в окремі відрізки часу у всій сукупності 

елементів системи мають бути зареєстровані в певний час. 

Реєстрація даних - органічна частина обліку, який 

покликано створити умови для аналізу й оцінки явищ. Керівнику 

підприємства такі дані представляють певні знання, але не у 

вигляді того, що зафіксовано, а із цілого ряду інших знань. 

Реєстри та відомості тільки тоді приймають властивості 

інформації - корисність, знакове втілення, зміст, коли вони 

достовірні, вчасні, достатні, що й забезпечує ухвалення 

обґрунтованого рішення. 

В. Фостолович, А. Андрущак справедливо відзначають, що 

«…в умовах ринкової економіки для керівництва підприємства та 

його контрагентів із прямим та непрямим фінансовим інтересом 

надзвичайно важливе значення має якісна, повна та достовірна 

інформація про результати його діяльності» [435, с. 400]. 

Наведена інформація (другий рівень інформаційного 

забезпечення) містить своєчасні й достовірні дані в знаковому 

втіленні. Отже, для прийняття керівником управлінського 

рішення недостатньо даних або відомостей, йому потрібна 

інформація (третій рівень), що характеризує стан об'єкту, його 

зміни під впливом різних явищ (порушення санітарних умов, 

зміна раціону, захворювання тощо). 

Інформацією стає тільки повідомлення, яке придатне для 

прийняття управлінського рішення. Наприклад, керівник повинен 

мати повне повідомлення про стан виробництва на певну дату й 

статистичний ряд таких повідомлень. Іншими словами, повинна 

мати місце певна система, що стежить за підтримкою робочого 

рівня виробництва продукції потрібної якості. 

Разом з тим спостерігається й таке становище, коли є досить 

повна інформація, але вона не реалізується внаслідок 

незадовільної роботи каналів зв'язку. Із сказаного випливає, що 

грань, що відокремлює групування даних від інформації, умовна. 
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Ті самі відомості для одних користувачів, що зацікавлені певною 

інформацією, можуть дати підставу для ухвалення рішення, а для 

інших користувачів вони виявляються недостатніми. 

Отже поняття інформація повинна містити повні відомості 

про стан, поведінку в різних виробничих умовах під впливом 

об'єкту. У всіх випадках інформація повинна відповідати таким 

вимогам: достовірність, достатність, доступність, адекватність, 

оперативність, альтернативність. 

Вимога альтернативності інформації має особливу 

актуальність для висвітлення прогнозованих явищ, а також 

перспективних фактів, що носять випадковий характер. Варто 

відзначити, що альтернативність, можливість вибору варіантів 

інформації - одне з основних положень кібернетики. В цьому 

сенсі передача інформації можлива лише як передача 

альтернатив. 

Виробництво пов'язано з ризиками економічного характеру, 

причому в основному це фундаментальні, тобто повторювані, 

ризики, а отже, вони передбачувані. Передбачувані ризики можна 

передбачати виходячи з економічної теорії або господарської 

практики, але вони носять випадковий характер, тому не можна 

пророчити момент їхнього настання. Однак непередбачуваність 

пов'язана з повною відсутністю або недостатністю інформації. 

Для визначення прогнозованих ризиків проводиться аналіз, 

пов'язаний з одержанням кількісної і якісної інформації. 

Кількісна інформація може бути виражена у вигляді 

чисельних значень показників математичних моделей, що 

дозволяють одержати варіантні значення стану об'єкта при різних 

явищах. Альтернативна інформація представляє собою 

вербальний опис умов, за яких можуть проявлятися явища. 

Як кількісна, так і якісна інформація дозволяють виробити 

компенсаційні заходи, що знижують вплив явищ. На жаль, нами не 

знайдено в літературних джерелах практичних рекомендацій щодо 

розробки компенсаційних заходів. Однак, варто відзначити, що термін 

зворотні зв'язки досить часто використовується як застосування 

інформації, що надходить від об'єкту управління (рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Зворотний зв'язок від об’єкту управління* 
*Складено автором 

 

Таке однобічне поняття зворотного зв'язку допускає 

одержання інформації про досягнутий фактичний стан об'єкту, 

тобто вже на виході з виробничого або технологічного процесу. 

Стосовно підприємства сигнали зворотного зв'язку можуть 

використовуватися лише в наступному виробничому циклі, 

стосовно засобів виробництва - можуть бути корисні для 

припинення існуючого процесу, тобто вони недостатні для 

розробки заходів, що сприяють утриманню підприємства на 

траєкторії розвитку. 

Поточний виробничий цикл на виході цілком може 

закінчитися колапсом (банкрутство для підприємства). 

Характеризуючи недостатність зворотних зв'язків одного виду, 

порушення мають якусь критичну лінію, вихід за яку зворотного 

зв'язку може бути катастрофічним, і ця катастрофа практично 

виразиться в тому, що система прийде в необмежені, наростаючі 

коливання. 

У теорії зворотних і компенсаційних зв'язків передбачається 

використання не просто «зворотних зв'язків», а зворотних зв'язків 

довільних рухів. Завдання дослідження сукупності названих 

зворотних зв'язків полягає в тому, щоб розпізнати їхню природу, 

вплив, розробити правила використання, тому що в вирішенні 

цього завдання полягає джерело обґрунтування компенсаційних 

заходів, що знижують вплив явищ та ризиків. 

Можливо, в економіці в названій сукупності зворотні зв'язки 

одержать інші назви, але це не має принципового значення. Так, 

зворотні зв'язки не тільки беруть участь у виробничих процесах, але 

виявляються дуже необхідними для виробництва продукції. Справа 

в тому, що вони діють повільно і необхідно упопередження 

Вхід 

Оператор 

Вихід 

Канал зворотного 

зв'язку 

Блок порівняння 
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негативного явища. Результатом цього припущення запропонована 

розробка, поряд з теорією, що інформує (зворотні зв'язки), теорії що 

попереджує (компенсаційні зв'язки) (рис. 1.2). 

Рис. 1.2. Схема варіантів (1,2) взаємодії інформаційних та 

 попереджувальних зв'язків* 
*Складено автором 

 

Компенсація способів попередження, включає зміну не тільки 

величини відхилення параметру, але і його швидкості. Необхідність 

використання компенсаційних принципів управління пов'язана з тим 

становищем, що зворотні зв'язки внаслідок їхнього загасання, шуму, 

знижують чутливість системи до коливань. 

Рішення завдання оптимального прогнозування можна 

одержати лише звернувшись до статистики тимчасового ряду. 

Прийнявши певну статистику для тимчасового ряду, можна 

знайти явне вираження для середнього квадрату помилки 

прогнозування при даному методі й на даний час вперед. 

В основу нової теорії покладено теорію дискретних 

тимчасових рядів і теорію безперервних рядів. Зміст її полягає в 

побудові статичного ряду подій, що спостерігаються у процесі 

діяльності об'єкту. Потрібна наявність декількох координат: осі 

часу i хоча б однієї-двох просторових осей. 
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Статистичний ряд буде характеризувати об'єкт. Імовірний 

стан його в майбутньому може бути спрогнозовано з 

врахуванням середньоквадратичної помилки. У цілому ідея 

інтегрування в просторі функцій дозволяє побудувати 

статистичну модель безперервного процесу із заданим спектром. 

Вона достатня, щоб скласти статистично значиму інформацію про 

те, яку середньоквадратичну помилку можна чекати. Якщо 

співвіднести сказане з описаним вище аналізом, то часовий 

статистичний ряд повинен містити час (рік, місяць, день) та інші умови, 

у яких спостерігалося потрібне явище. За наявністю й порівнянням 

умов сьогоднішнього дня з тимчасовим рядом можна прогнозувати (з 

розрахунковою часткою помилки) появу очікуваного явища. 

Більше складним є використання попереджуючих зв'язків 

для розробки компенсаційних заходів для підприємств в цілому. 

Інформація, що одержується із статистичного ряду, якою б 

значною вона не була, в умовах мінливих ситуацій може 

виявитися або недостатньою, або не використовуваною для 

прийняття управлінського рішення. Найбільш імовірним 

інструментом тут може бути тільки лінійно-динамічна модель. У 

цьому випадку інформація буде отримана, як і в першому 

випадку, не від господарюючого об'єкту, а з його моделі. 

Варто відзначити, що публікацій щодо питань теорії й 

практики попередження компенсаційних зв'язків, їхнього 

сполучення з зворотними зв'язками практично немає. 

Дослідження інформаційних потоків на основі теорії зворотних 

зв'язків і теорії компенсаційних зв'язків вимагає об'єднання зусиль 

математиків та економістів. Однак проблема вимагає рішення. 

Як кількісна, так і якісна інформація, що виробляється з 

інформаційною управлінською системою всупереч твердженням про 

те, що якщо інформація не використовується, або не співвіднесена до 

використання буде називатися даними, не обов'язково повинна 

використовуватися негайно, але може бути затримана або занесена, 

щоб її можна було використовувати при певних умовах у майбутньому. 

Традиційну кількість інформації можна розрахувати через 

ймовірність. Цей прийом доцільний лише при рішенні технічних 

завдань (наприклад, у теорії зв'язків) і за певної обґрунтованості. 

Будь-яка економічна система взаємодіє з більшими або такими ж 
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системами, і ця взаємодія змушує систему поводитися певним 

чином і обмежує її невизначеність. 

Спроби визначити кількість інформації за допомогою 

кількості «біт» робилися в різних наукових працях. Були 

пропозиції щодо використання топології. Всі вони виявилися 

безнадійними й незрозумілими користувачу. В економічній 

практиці розроблено статистичну теорію кількості інформації. У 

цій теорії за одиницю кількості інформації приймається кількість 

інформації при одному виборі між рівноважними 

альтернативами. 

Виходячи із цього, визначення будемо вважати за одиницю 

кількісної інформації варіант рішення завдання, що описує стан 

керованого об'єкту, за одиницю якісної інформації - опис 

можливого варіанту виникнення ризику, виходячи із 

статистичного ряду повторюваних умов функціонування 

виробничої системи. 

Економічні процеси у виробничих системах, внаслідок своєї 

об'єктивної природи, являють собою керовані процеси. З вимог і 

особливостей управління в економіці випливають вимоги до 

економічної інформації, тобто до її змісту, кількості, режимів 

обробки й форм подання. 

На сучасному етапі для ефективного управління 

виробництвом в умовах, коли постійно змінюється кон’юнктура і 

розвивається конкуренція товаровиробників, для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень необхідна своєчасна, 

достовірна і аналітична інформація, яка використовується 

керівниками на макро- і мікрорівнях і має охоплювати всі 

сторони діяльності підприємств. 

Під економічною інформацією ми розуміємо відомості про 

процеси виробництва, відтворення, реалізації й споживанні 

продукції, про характеристики економічних об'єктів, формування й 

використання капіталу, стан економічних ресурсів і фінансових 

систем, рух фінансових потоків, кон'юнктуру ринків і курси валют, а 

також деякі інші, що близькі до названих, види відомостей. 

Економічна інформація взагалі існує лише остільки, 

оскільки вона забезпечує управління в економіці. Ознаками 

економічної інформації є: відомості, знання спостерігача про 

економічний об'єкт; наявність зв'язку між елементами 
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економічної системи (внутрішня інформація системи); знання, 

навички, методи; повідомлення, які циркулюють в економічній 

системі; законотворчі акти. 

Поряд з економічними, демографічними, соціологічними, 

політичними й економічними відомостями, ми виділяємо 

інформацію регулювання, що відрізняється твердою значеннєвою 

регламентацією, типовими формами документів і набором 

показників - це передпланова (технічне завдання), планова, 

прогнозна інформація, інформація оперативного, бухгалтерського 

обліку й статистичної звітності, організаційно-розпорядницька 

інформація. 

Проблема визначення не стільки дискусійно-теоретична, 

скільки практична. Віднесення тих або інших повідомлень до 

певного виду інформації визначає й зміст функцій спеціаліста. 

Безумовно, первинні дані мають єдине джерело - матеріальне 

виробництво, розподіл, споживання, які розглядаються на рівні 

безпосередніх технологічних операцій. 

Переплетення показників виробництва - технологічних і 

економічних (праця, заробітна плата, ціна) підкреслює, що їхній 

розрахунок представляє єдиний процес. Всі величини в економіці 

мають подвійну розмірність: а) об'ємні величини, що володіють 

розмірністю натуральних величин; б) суспільні оцінки, що 

грають роль економічних множників, мають специфічну 

розмірність кількісних економічних величин (мінова вартість і 

ціни, рентабельність). 

Іншими словами, сукупність повідомлень про реальні 

економічні події, факти є економічною інформацією. Так, оцінка 

технологій ведеться через економічні показники. Продукція, що 

вироблена на підприємстві, стає економічною категорією після 

використання її споживачем. 

В.П. Пилипчук, О.В. Данніков, О.В. Кирилова відзначають, 

що з розвитком комп'ютерної техніки і широкого використання 

інформаційних технологій споживач може самостійно ініціювати 

бізнес-транзакцію, а не просто реагувати на дії продавця. Ці 

обставини викликають зміни у сфері взаємодії всіх суб'єктів 

маркетингової системи, передбачають вивчення запитів і 

поведінки потенційних клієнтів задовго до розгортання 

виробництва того або іншого товару. Споживач стає 
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безпосереднім каталізатором відтворення процесу виробництва 

товарів і послуг. Основою успішного підприємництва сьогодні є 

наявність постійної,надійної і ефективної співпраці зі 

споживачами. З кінця ланцюжка вартості («проштовхування» 

продукту), споживач перемістився в його початок [338, с. 80]. 

Акт прийому продукції споживачем символізує визнання 

корисності кінцевої продукції. Цей процес обміну фіксується 

оплатою споживачем поставленої продукції. Величина, що рівна 

реалізаційній ціні за винятком оплати поставки й послуг, 

амортизаційних відрахувань, є вимірником всієї знов створеної 

на підприємстві вартості й основним показником його ефекту для 

суспільства в цілому. Як показник ефективності виробництва на 

підприємстві виступає прибуток, що дорівнює знов створеній 

вартості за винятком тієї частки, що пішла на оплату праці 

працівників у формі заробітної плати. 

Таким чином, у господарській діяльності мають 

самостійний зміст виробнича, технологічна, фінансова, 

юридична, соціальна та інша інформація. Економічна інформація 

не включає, а лише інтегрує ряд результативних показників 

названих видів інформації. Тому до економічної інформації 

можна віднести відомості про ефективність товарно-грошових 

відносин об'єкту управління із зовнішнім середовищем, 

ціноутворення, тарифікацію, кон'юнктуру ринку, компенсації , 

що знижують вплив негативних явищ. 

При цьому має місце розподіл економічної інформації на 

планову, облікову й регулюючу. Планова інформація служить 

для планування (план, модель, проект) і може бути 

представлена даними, що перетворені в результаті аналізу 

експертних оцінок тощо. 

Облікова інформація представляє собою документовані 

відомості бухгалтерського обліку, статистики, а також не суворо 

документовані оперативні дані. 

Неможливо не погодитися з О. Бортніковою в тому, що «… 

основу інформативної бази оперативного управління формує 

оперативний облік він охоплює практично всі аспекти 

роботи,підприємства і в переважній більшості випадків 

прийняття оперативного рішення ґрунтується на його даних. 

Саме тому від якості та своєчасності надання оперативної 
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інформації залежить ефективність подальшої роботи 

підприємства» [47, с. 383]. 

Регулююча - це інформація, що отримана в результаті 

аналізу діяльності об'єкту управління, відхилень його руху від 

параметрів плану, моделі. До економічної інформації варто 

віднести в сучасних умовах і ціни на сировину й продукти, попит 

та пропозицію, що обумовлюють виникнення явищ і викликають 

необхідність компенсаційних заходів. Така інформація може бути 

названа компенсаційною. 

Іноді як окремий вид економічної інформації розглядається 

довідково-нормативна інформація. Однак, відносити до 

інформації цінники, тарифні ставки, паспорти, технічні 

характеристики машин та інші дані тільки за ознакою тривалого 

їхнього зберігання на носіях і багаторазовій обробці не 

правомірно. 

Умовно всі види інформації, які використовуються при 

прийнятті рішення, можна розділити на такі: інформація вхідна і 

вихідна; оброблювана і необроблювана; текстова і  графічна; 

постійна і змінна; нормативна, аналітична, статистична; первинна 

і вторинна; директивна,  розподільна, звітна та ін. [15, с. 75]. 

У цей час всі види інформації мають власне існування, а 

тому, наприклад, облікову інформацію складно використовувати 

для цілей моделювання, так само як і технологічну, і планову. Всі 

вони скоріше представляють дані, які необхідно знову 

переробляти з метою підготовки необхідної інформації. 

Однієї із причин становища, яке створилося, з'явилися 

половинчасті рішення в галузі уніфікації й сполучення 

інформації. Замість комплексного сполучення всіх видів 

інформації, чомусь була обрана частина бухгалтерського обліку, 

але при збереженні наявного документообігу, що уже не 

відповідав вимогам управління в складних до цього часу 

економічних системах. Тільки інтегрований шлях розвитку 

інформаційних потоків забезпечує чіткість і усуває дублюючі 

потоки інформації.  

Тому технологія обробки даних з метою одержання різних 

видів економічної інформації повинна бути підпорядкована одній 

меті - ефективній роботі системи господарюючих суб'єктів. 
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Із викладеного вище можна зробити висновок про 

принципову єдність теоретичних установок і поглядів на природу 

й властивості інформації. Ми вважаємо інформацію невід'ємною 

частиною всіх природних і соціальних систем, джерелом 

пізнання. У соціальному плані пізнання являє собою взаємодію 

суб'єкта з об'єктом. 

У процесі такої взаємодії суб'єкт одержує нові знання про 

об'єкт. При цьому суб'єкт представляє людство, а об'єкт - частина 

об'єктивно наявного матеріального світу. Дане твердження має 

значимість не тільки для теоретичного обґрунтування нових 

характеристик інформації, але й дозволяє обґрунтувати шляхи 

вирішення поставлених у дослідженні завдань. 

Дійсно, якщо представити як об'єкт підприємство, а суб'єкт - 

орган управління, то виявиться безліч зв'язків об'єкта з суб'єктом. 

При цьому об'єкт не однорідний, а складається з різних 

елементів, між якими формуються зв'язки першого, другого та 

іншого порядку. 

Для кожного тимчасового ряду кількість зв'язків 

визначається особливостями відповідного етапу стану й розвитку 

об'єкту та його елементів, що становить предмет пізнання, який 

характеризується такими показниками як потреби й можливості 

суб'єкта. Потреби пов'язані з виконанням завдань, що покладені 

на орган управління. Можливості характеризуються 

кваліфікаційною підготовкою керівників і фахівців, методами й 

умовами одержання інформації. 

 

1.2. Особливості застосування інформаційних технологій 

прийняття рішень в системі управління підприємствами 

 

Особливість сьогодення відзначається вступом людства до 

епохи виробничих відносин, які засновані на індустріальному 

виробництві знань та інформації при зростанні їх обсягу; на базі 

комп’ютерної техніки, засобів комунікації та нових технологій. 

Статистика показує, що наприкінці XIX сторіччя, наприклад 

в США, 95% працездатного населення було зайнято фізичною 

працею і тільки 5% - з інформацією. Це в той час, коли людство 

активно досліджувало енергетичні процеси та вчилося 

перетворювати їх в матеріальні об’єкти. 
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Перехід людства від епохи пару, енергетики до епохи 

індустрії інформації свідчить про якісно новий рівень 

технологічного розвитку - створення інформаційного суспільства, 

яке базується на інформатизації, направленого на досягнення 

найбільшої ефективності його розвитку і прийняття на основі цих 

знань управлінських рішень. 

На думку Є. Ковальчука та В. Панасюка з розвитком 

економіки на шляху ринкових відносин зростає роль управління у 

здійсненні діяльності будь-якого господарюючого суб’єкта. 

Разом з тим жодна система управління не може функціонувати 

без інформації. Нормальне функціонування системи управління 

вимагає правильної організації її інформаційного забезпечення. 

Інформатизація управлінських та виробничих процесів, якість 

інформаційних ресурсів і ступінь їхнього використання належать 

до основних ознак адаптації підприємств до умов ринкової 

конкуренції [170, с. 77]. 

Системне формування методології інформатизації 

передбачає не тільки наявність виробництва засобів її 

забезпечення в інтересах розповсюдження інформації, але 

виробництво інформаційних продуктів, що містять нові знання. 

Тобто, інформатизація, як засіб забезпечення формування ї 

функціонування індустрії інформації в інформаційному 

суспільстві це не тільки і не стільки галузі машинобудування і 

приладобудування (технічна, інфраструктурна складова частина 

інформатизації), не тільки і не стільки виробництво програмних 

продуктів забезпечення життєдіяльності комп’ютерних і 

телекомунікаційних систем; мереж, комплексів (технологічна 

складова інформатизації), скільки виробництво нових 

інформаційних ресурсів, що накопичуються суспільством за 

рахунок нарощування потужності інтелектуальної компоненти у 

кожній з зазначених вище складових. 

Інтелектуальні системи з виконанням штучних мереж 

дозволяють успішно розв’язувати проблеми розпізнання 

галузей, виконувати прогнози асоціативної пам’яті та 

управління [442, с. 122]. 

Труднощі орієнтації у великій кількості інформації, які 

стрімко поширюються та поглиблюються, обумовили 

необхідність розробки інформаційно-пошукових систем як 
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сукупності методів та засобів пошуку, зберігання та 

розповсюдження інформації, які використовують покажчики, 

класифікатори, картотеки, механічні засоби каталогізації, 

зберігання, розмноження та видачі інформації. Але це 

принципово не вирішувало ні проблеми швидкого зростання 

обсягу інформації, ні якісної сторони - відсіву інформаційного 

шуму за конкретним тематичним пошуком. 

Поява засобів автоматизованих систем управління, які 

спроможні обробляти велику кількість інформації, включення ії 

до інформаційно-пошукового процесу породило новий напрям - 

інформатику, тобто наукову діяльність, яка вивчає інформаційні 

структури та процеси передачі, обробки, відображення 

інформації за допомогою автоматизованих систем управління. 

В той період, займаючи великі приміщення, концептуально та 

практично розглядалися як основа системи автоматичного 

управління технологічними процесами, їх роль зводилася до 

полегшення праці, що безперечно є важливою необхідністю, 

особливо в сфері виробництва. Обробка інформації за допомогою 

автоматизованих систем управління допомагає машинам виробляти 

інші машини та майже всі види продукції швидше та надійніше. 

Процеси різкого збільшення потужності та доступності 

комп
’
ютерних  засобів зв

’
язку, зростання мереж телекомунікацій; 

проходили паралельно та посилювали один одного. Ця 

конвергенція електротехніки, телекомунікації і обробки даних 

породили думку, що інформаційна техніка та технологія можуть 

та повинні бути невід’ємною складовою інтелектуального змісту. 

Наприкінці 80-х років XX століття відбувся переворот в 

уявленні про комунікації. Поява персональних комп'ютерів, 

волокняної оптики, супутникового зв'язку, розвиток програмного 

забезпечення зумовило упредметнення знань, перехід до 

інформатизації у всіх галузях життєдіяльності суспільства. 

Багатоскладність та багатоаспектність проблеми інформатизації, 

обумовили спроби звести її лише до тієї або іншої наукової задачі, 

безліч визначень цього поняття у публікаціях, створює необхідність 

додаткового його уточнення на основі поглиблення наукових 

досліджень і обґрунтування актуальних напрямків забезпечення 

практичної діяльності і використання інформаційних ресурсів. 
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Приймаючи за основу пізнавальний характер та 

розглядаючи процес інформатизації як систему, яка динамічно 

розвивається, в ній доцільно виділити системо-утворюючий 

елемент - інтенсивне нарощування (за допомогою відповідної 

інформаційної індустрії) знань та їх перетворення у 

легкодоступний інформаційний ресурс. 

У даний час у регіонах України накопичено значну кількість 

різної галузевої і відомчої інформації, необхідної для управління 

соціальними, виробничими, військовими та іншими процесами. 

Проте інформація розосереджена, різнорідна, і в багатьох 

випадках непорівняльна. 

На сьогодні проблема подолання міжвідомчих бар'єрів, 

синхронізації робіт з уніфікації структури і змісту інформаційних 

масивів продовжує загострюватись. Виходячи з цього, 

інформатизація - це організаційний соціально-економічний та 

науково-технічний процес щодо утворення і використання певних 

знань для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав 

юридичних та фізичних осіб на основі інформаційного ресурсу. 

Г.Г. Старостенко, А.Ю. Бабенко та К.І. Квасницька під 

інформатизацію розуміють глобальний процес активного 

формування та широкомасштабного використання 

інформаційних ресурсів. В процесі інформатизації відбувається 

перетворення традиційного технологічного способу виробництва 

і способу життя в новий, постіндустріальний на основі 

використання кібернетичних методів і засобів (універсальних або 

керованих автоматизованих систем управління і 

мікропроцесорних блоків тощо). Інформатизація в індустріально 

розвинених країнах стає центральною ланкою, об'єднуючою всі 

сторони якісних перетворень в суспільстві [405, с. 122]. 

Іншу думку має Л.А. Мищенко, який інформатизацію 

розуміє як «…організований соціально-економічний і науково-

технічний процес створення оптимальних умов для задоволення 

інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, 

суспільних об'єднань на основі формування й використання 

інформаційних ресурсів» [308, с. 192]. 

Інакше кажучи, інформатизація передбачає процес 

інтенсивного проникнення знань у життєдіяльність як окремої 
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особи, так і суспільства в цілому на основі перетворення знань в 

інформаційний ресурс. Перетворення, упредметнення знань 

здійснюється на базі інформаційних технологій, розвиток яких 

сприяє виникненню стійкої і постійної індустрії інформації, яка 

відчиняє необмежені можливості оперування з інформаційним 

ресурсом як інформаційно-упредметненим знанням. 

Взаємодія автоматизованих систем управління і засобів зв'язку 

повертається до телекомунікаційних початків, обидві технічні гілки 

стають майже нероздільними. Це пов'язано з тим, що у них спільна 

технічна родинність, обидві гілки мають справу з одним матеріалом 

- інформацією, одна займається її обробкою, друга - її передачею. 

Проте в Україні у сфері телекомунікацій до цього часу існують 

такі проблеми: низький рівень забезпечення населення 

інтерактивними телекомунікаційними послугами, нерівномірність їх 

забезпечення та обмеженість доступу користувачів до 

загальнодоступних телекомунікаційних послуг [89, с. 128]. 

Поширення мережі інформатизації сприяє зростанню 

міжнародного взаєморозуміння, дає могутній поштовх глобальній 

економіці і, що головне, стимулює творчість. Поняття інформаційний 

ресурс синтезується на основі понять «знання» та «інформація». 

Процес створення знань розглядається у взаємозв'язку з технологією 

його формування, ведення, обробки, передачі в інтегрованих 

людиною машинних інформаційно-комунікаційних системах. 

В. Кузів відзначає, що значення інформаційних ресурсів у 

забезпеченні ефективного функціонування підприємств зростає 

більш швидкими темпами в порівнянні з можливостями 

задоволення потреб у якісній і своєчасній інформації [191, с. 288]. 

Інформаційний ресурс фактично є знанням, яке перетворене 

в інформацію та характеризується такими властивостями як 

вірогідність, надійність, релевантність. Наділений 

інтелектоємністю, він є засобом інтелектуального прогресу. 

Поняття «знання», «інформація», інформаційний ресурс 

мають багато спільного, але у той же час суттєво різні. При 

певному відображенні дійсності, інформація відображає 

первинне знання. Водночас вироблене за допомогою законів 

логіки на базі первинного, вторинне знання також є інформацією. 

Оскільки інформація являє собою відображення дійсності, 

вона не може утворюватися аналогічно знанню. Одночасно 
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знання утворюються на основі законів логіки та засобів 

природного інтелекту, який реалізує ці закони. Інформація має 

тенденцію до старіння, в ній можливі суб'єктивізм та 

невірогідність. Знання ж являють собою вірогідне відображення 

дійсності у мисленні людини. 

Індустріальними засобами виробництва знань, які 

забезпечують зростання: інтелектоємності, є сукупність 

природного та штучного інтелекту, їх. взаємозв'язок реалізується 

експертними системами в яких функції природного інтелекту 

виконують експерти, штучного - бази знань. 

База знань складається з двох блоків: бази даних, яка 

формується в певній галузі науки, техніки, виробництва та ін., та 

програми логічного висновку, яка використовує правила логіки 

для управління базою даних. Вона як правило включає дві 

складові: програму «редактор», за допомогою якої здійснюється 

завантаження інформації до бази даних, і програму яка ілюструє 

як система прийшла до вирішення задачі. 

Якщо знання - відображення реальної дійсності у свідомості 

людей, то інформація - форма представлення знання в обсязі 

факту. Сукупність взаємозв'язаних фактів можливо відзначити 

уявленням «дані» - це факти, які необхідні для будь-якого 

висновку, рішення. Синонімом слова «дані» може служити 

термін «відомості» - пізнання в конкретній галузі. 

Виникнення нового факту, його узагальнення з іншими 

фактами в обсязі розумінь, даних, відомостей свідчить про появу 

нового «інформаційного продукту», який може носити 

комерційний характер у випадку його призначення для 

виробництва нового матеріального товару (продукції) так і 

некомерційний, з точки зору законодавчих норм, які визнають 

дію засобів масової інформації.
 

Розглянуті категорії є основним первісним розумінням 

інформаційного ресурсу, зокрема, сфери наукової, науково-

технологічної та економічної діяльності людей, яка спрямована 

на створення нових товарів і послуг. 

Досить часто наукові інформаційні продукти безпосередньо 

не складають предмет комерції. Окремі факти та навіть також їх 

узагальнення не завжди достатні, щоб окремий інформаційний 

продукт зміг бути запропонований до продажу. Причин тут 
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багато і однією з головних є велика невизначеність у розрахунках 

величини вартості нового знання, інформації. Що стосується 

наукових знань, то вони часто з'являються тоді, коли суспільство 

просто не в змозі їх сприйняти технологічно і, що головне, не в 

силах відстежити правомірність їх використання, з точки зору 

матеріальної зацікавленості розробника. 

До продуктів наукової діяльності можливо віднести ідеї, 

теорії, концепції, методи. Ідея - це уявлення, яке  відображає 

узагальнення. фактів, досвіду та виражає відношення до 

дійсності. Інформація, яка містить ідею, має задум, який визначає 

внутрішній зміст будь-чого. Теорія розглядається як система 

наукових підходів, ідей, узагальнюючих не тільки знання, але й 

практичний досвід, вона відображає закономірності природи, 

суспільства та мислення. 

Ще більш узагальнене значення міститься в розумінні 

«концепція» - система науково обґрунтованих поглядів на будь-

що. Вказані категорії підпадають під розуміння наукових видів 

інформаційних продуктів, можуть мати різні методи прояву, 

тобто - способів послідовності ряду дій науково-теоретичного 

дослідження або практичного здійснення будь-чого. Саме 

останнє сприяє наповненню наукових інформаційних ресурсів 

практичним змістом і надає можливість їх конкретної реалізації. 

М.А. Попова відзначає, що «…інформація є головним 

ресурсом системи в умовах екстреного прийняття рішень. В 

умовах непередбачених ситуацій саме недостача вчасно поданої 

інформації є основною проблемою в процесі прийняття 

ефективного управлінського рішення» [350, с. 210]. 

Інформація сьогодні є важливим ресурсом діяльності 

підприємства та основою для прийняття управлінських рішень. 

Наявність повної, точної та своєчасної інформації є необхідним 

елементом прийняття управлінських рішень, які будуть 

результативними та ефективними [185, с. 119]. 

Інформаційний ресурс, який розглядається як значно 

потужніший ніж попередній. Інформаційні продукти, які 

містяться в ньому, мають конкретне предметно-цільове 

призначення, можуть бути об'єктами права власності та 

вводитися у господарський обіг на комерційній основі. 
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Межа між науково-технологічним продуктом та науковою 

ідеєю дуже умовна. Визначаючи основні об’єкти, які входять до 

складу поняття «інформаційний продукт» галузі науково-

технологічних ресурсів варто підкреслити, що класифікації їх не 

існує. Кожний інформаційний продукт, який має закінчений 

обсяг функціонального призначення (або місію) по своєму 

винятковий. Його вагомі характеристики (значення) важко 

порівнювати з багатьох точок зору: технічної, технологічної, 

економічної та ін. Тому дамо визначення продуктів лише з точки 

зору інформації, яка найчастіше розробляється у практиці. 

Передусім це результати прикладних наукових, дослідно-

конструкторських досліджень в будь-який сфері діяльності. 

Економічні інформаційні ресурси безпосередньо пов'язані з 

економічним аспектом діяльності людини, якщо спрямовані на 

удосконалення виробничого процесу і методів його управління в 

ринкових умовах. 

О.М. Гребешков відзначає, що в умовах формування 

ринкової економіки життєздатні системи управління повинні 

характеризуватись гнучкістю, мобільністю, здатністю 

адаптуватися й вчасно реагувати на зміни зовнішнього 

середовища, можливістю швидкої, комплексної перебудови на 

реалізацію нових завдань. Від цього значною мірою залежить 

стан окремих підприємств, результатів їхнього функціонування, 

збереження й збільшення економічного потенціалу регіонів та 

країни. В такій ситуації роль основної підсистеми управління 

починає грати інформаційне забезпечення управління всією 

виробничою господарською діяльністю підприємств [87, с. 205]. 

Особливе значення проблема перебудови системи 

управління здобуває на рівні тих підприємств, місце яких у 

ринковій економіці цілком змінюється. Коли підприємство стає 

економічно самостійним об’єктом товарно-грошових відносин, 

тобто, цілком відповідає за результати своєї господарської 

діяльності, воно повинно сформувати систему управління, яка б 

забезпечила йому високу ефективність роботи, 

конкурентоспроможність і стійкість становища на ринку. 

Фахівці розуміють, що інформація забезпечує якість 

управління підприємством, ефективність прийнятих 

управлінських рішень, розширення клієнтської бази, 
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просування продуктів, позитивно впливає на його 

конкурентоспроможність [48, с. 134]. 

У нових умовах з'являються нові функції, які раніше були не 

потрібними і не використовувались. У ринковій економіці 

підприємство самостійно приймає рішення, розробляє всі види 

стратегії - (цінову, продуктово-ринкову тощо) свого розвитку, 

знаходить потрібні для їхньої реалізації засоби та способ, наймає 

працівників, закупляє обладнання і матеріали, вирішує багато 

структурних питань, у тому числі таких, як створення, злиття, 

ліквідація, розподіл, реорганізація виробничої і перебудова 

організаційної структури управління. 

Підприємства здобувають риси самостійності, що 

характерні для умов ринкової економіки. Це вимагає значного 

розширення сфери управління, збільшення обсягу й ускладнення 

характеру робіт, що виконуються управлінським персоналом. 

Також зростає відповідальність за якість і своєчасність прийняття 

тих чи інших управлінських рішень. 

Ми погоджуємося з думкою О.В. Гринчака, 

О.Х.Давлетханової, О.М. Коваленка в тому, що «ефективність 

функціонування підприємства залежить від ефективності 

інформаційного забезпечення, яке у свою чергу, крім інших 

чинників, залежить також від актуальності інформації. Нині 

законодавство, бізнес-процеси, технології тощо змінюються 

настільки швидко, що менеджери підприємств змушені витрачати 

багато робочого часу на пошук актуальної інформації, щоб мати 

змогу приймати правильні рішення у процесі управління 

підприємством» [79, с. 107]. 

Науково-технічний прогрес перетворюється в могутній засіб 

управлінських інновацій, спрямованих на створення умов для 

ефективної роботи. У зв'язку з цим, підприємство, що працює в 

ринковому середовищі, ставить високі вимоги щодо 

професіоналізму управлінського персоналу, від якого залежить 

ефективність процесу управління, а отже й ефективність 

діяльності всього підприємства. 

Ефективність діяльності будь-якого економічного 

об’єкту, чи підприємства, суттєво залежить від якості рішень, 

які повсякденно приймаються керівниками/менеджерами 
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різного рівня. Особливо це відчутно під час панування 

економічної кризи [112, с. 61]. 

Управлінське рішення ми розуміємо як результат конкретної 

управлінської діяльності осіб, що приймають та формують рішення. 

Ухвалення рішення є основою управління. Розробка і прийняття 

рішень - це творчий процес у діяльності керівників будь-якого рівня, 

що включає: підготовку і постановку мети; вивчення: стану їх 

проблем на основі одержуваної інформації; вибір і обґрунтування 

критеріїв ефективності (результативності) і можливих наслідків 

прийнятого рішення; обговорення з фахівцями різних варіантів 

рішення проблеми (задачі); вибір і формулювання оптимального 

рішення; ухвалення рішення і обґрунтування висновків і 

пропозицій; конкретизація рішення для його виконавців. 

Технологія управління підприємством розглядає рішення як 

процес, що складається з трьох стадій: підготовка рішення, 

ухвалення рішення, реалізація рішення. На стадії підготовки 

управлінського рішення здійснюється економічний аналіз 

ситуації на мікро- і макроструктурі, що включає пошук, збір і 

обробку інформації, а також виявляються і формулюються 

проблеми, яку потрібно вирішити. 

Н. Ротман виділяє три основні етапи процесу управління: 

збір та обробка інформації; аналіз; прийняття управлінських 

рішень. Серед них аналіз займає проміжне місце. Звідси 

випливає, що інформаційне забезпечення аналізу є складовою 

системи інформаційного забезпечення управління, бо аналіз - 

елемент, сходинка процесу управління [376, с. 157]. 

На стадії ухвалення рішення здійснюється розробка й оцінка 

альтернативних рішень і напрямків дії, проведених на основі 

різноманітних розрахунків, добір критеріїв вибору оптимального 

рішення; вибір і ухвалення найкращого рішення. 

Чим менше потрібно часу для вибору рішення тим більше 

потрібно використовувати досвід та інтуїцію для його організації. 

Процес ухвалення рішення стає особливо складним, якщо 

впевненість з приводу наслідків вибору певного варіанту і згода 

за цілями відсутні [453, с. 153]. 

На стадії реалізації рішення приймаються заходи для 

конкретизації рішення і доведення його до виконавців; 

здійснюється контроль за ходом його виконання, вносяться 
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необхідні корективи і дається оцінка отриманого результату від 

виконання рішення.  

Кожне управлінське рішення має свій конкретний результат, 

тому метою управлінської діяльності є використання таких форм, 

методів, засобів і інструментів, що могли б сприяти досягненню 

оптимального результату в конкретних умовах і обставинах. 

Управлінська діяльність в будь-якій сфері пов’язана з 

прийняттям рішень. Сам процес прийняття управлінських рішень 

є складним послідовним набором дій, першою з яких є отримання 

інформації [7, с. 356]. 

Управлінські рішення можуть бути обґрунтованими, 

прийнятими на основі економічного аналізу і різноманітності 

розрахунків, і інтуїтивними, котрі хоча і заощаджують час, але 

містять у собі ймовірність помилок і невизначеність. Прийняті 

рішення повинні ґрунтуватися на достовірній, поточній і 

прогнозованій інформації, аналізі усіх факторів, що мають вплив на 

рішення з урахуванням передбачення його можливих наслідків. 

О.В. Гвоздь відзначає, що в умовах ринкової економіки важливе 

значення має одержання достовірної інформації для проведення 

аналізу фінансового стану підприємства  і читання балансу в часі, 

оцінки майна, відображеного в ньому. Це є актуальним коли, 

прийняття багатьох економічних рішень стає прерогативою 

управлінського персоналу окремого підприємства [75, с. 98]. 

Керівники зобов'язані постійно і всебічно вивчати 

інформацію, що надходить, для підготовки і прийняття на її 

основі управлінських рішень, які необхідно погоджувати на всіх 

рівнях усередині фірмової ієрархічної піраміди управління. Обсяг 

інформації, яку необхідно переробити для прийняття ефективних 

управлінських рішень, настільки великий, що він давно 

перевищив людські можливості.  

Керівники виробничого підприємства залежно від факторів 

впливу зовнішнього середовища, ситуації в підприємстві, часу на 

прийняття рішення, досвіду, приймають різні за типами 

управлінські рішення: інтуїтивні, зважені, імпульсивні, 

ризиковані, інертні, обережні та раціональні [21, с. 132]. 

Саме труднощі управління (прийняття всебічно 

обґрунтованого рішення) обумовили широке використання 

автоматизованої системи управління, розробку автоматизованих 
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систем управління, що потребує створення нового математичного 

апарата й економіко-математичних методів.  

Вимоги до технології управління можна звести до 

наступного: формулювання проблем, розробка і вибір рішення 

повинні бути сконцентровані на тому рівні ієрархії управління, де 

для цього є відповідна інформація; інформація повинна 

надходити від усіх підрозділів, що знаходяться на різних рівнях 

управління і виконують різні функції; вибір і прийняття рішення 

повинні відображати інтереси і можливості тих рівнів 

управління, на які буде покладено виконання чи рішення та які 

зацікавлені в його реалізації; повинна суворо дотримуватися 

співпідпорядкованість у відносинах в ієрархії управління, тверда 

дисципліна, висока вимогливість і беззаперечне підпорядкування. 

Прийняття управлінських рішень допускає використання 

наступних факторів: ієрархії; цільових меж функціональних груп; 

формальних правил і процедур; планів; горизонтальних зв'язків. 

Процес прийняття рішень складний і багатобічний. Він включає 

цілий ряд стадій і операцій. Питання про те, скільки і які стадії 

повинен пройти процес прийняття рішень, який конкретний зміст 

кожної з них, - спірні і неоднаково зважуються менеджерами. 

Це залежить від кваліфікації керівника, ситуації, стилю 

керівництва і культури організації. Важливо, щоб кожен 

менеджер розумів сильні сторони й обмеження кожного підходу і 

процедури ухвалення рішення і вмів вибрати кращий варіант з 

урахуванням ситуації і власного стилю управління. 

Класичний підхід до ухвалення управлінського рішення 

складається в дотриманні визначеної процедури і виконання 

обов'язкових дій. У формуванні будь-якого рішення знаходиться 

проблемна ситуація, що вимагає свого вирішення. Задача на 

цьому етапі складається в аналізі проблемної ситуації, тобто у 

визначенні симптому «хвороби», вивченні стану справ і цілей, 

попередньому формулюванню критеріїв рішення. 

1. Виявлення обмежень і визначення альтернатив. Причиною 

проблеми можуть бути сили, що знаходяться поза підприємством 

(зовнішнє середовище), які менеджер не в силах змінити. 

Обмеження такого роду звужують можливості прийняття 

оптимальних рішень. Тому необхідно визначити джерело і суть 

обмежень і намітити можливі альтернативи. 
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2. Прийняття рішення. На цій стадії розробляються 

альтернативні рішення, дається їхня оцінка і відбирається 

альтернатива з найбільш сприятливими загальними наслідками. 

3. Реалізація рішення. Процес не закінчується вибором 

альтернативи. На стадії реалізації приймаються заходи для 

конкретизації рішення і доведення його до виконавців, тобто 

цінність рішення полягає в тому, що воно здійснено 

(реалізоване). 

4. Моніторинг за виконанням рішення. У процесі 

моніторингу виявляються відхилення і вносяться виправлення, 

що допомагають реалізувати рішення цілком. За допомогою 

моніторингу встановлюється, свого роду, зворотний зв'язок між 

керуючою і керованою системами. 

Ми погоджуємося з думкою М.С. Дорош в тому, що 

інформаційне забезпечення є однією з найважливіших системних 

складових підприємств та організацій. Адже від того, наскільки 

повну інформацію стосовно зовнішнього середовища мають 

керівники, наскільки ефективно вони можуть її обробляти та 

аналізувати, залежить якість управлінських рішень, фінансовий 

стан підприємств, перспективи розвитку [105, с. 91]. 

Сьогодні коли підприємства стали самостійними суб’єктами 

господарювання, недооцінка організації інформаційного 

забезпечення може призвести до значних втрат [183, с. 65]. 

Інформаційне забезпечення є однією з найважливіших 

функцій, якість якої є визначальним чинником обґрунтованості 

прийнятого рішення й ефективності функціонування системи 

менеджменту. 

Заслуговує на увагу думка І.Г. Сокиринської, І.Г. 

Аберніхіна, О.С. Наумова в тому, що «…побудова системи 

інформаційного забезпечення, спираючись на чітко визначені 

критерії, дає можливість отримати несуперечливу, вичерпну та 

якісну інформацію для створення на підприємстві системи 

підтримки прийняття управлінських рішень для вибору 

оптимальної стратегії розвитку підприємства на підставі його 

наявного фінансового потенціалу» [401, с. 83]. 

У динаміці інформаційне забезпечення як процес входить у 

поняття комунікації. Багато факторів, які визначають рівень 

комунікації господарської структури, можуть бути зовнішніми 
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для окремого господарюючого суб’єкта, що входить до її складу, 

однак, в умовах інтеграції є одночасно внутрішніми для 

господарської структури в цілому [32, с. 8]. 

Комунікація представляє обмін інформацією, на основі 

якого керівництво одержує інформацію, необхідну для прийняття 

ефективних рішень і доводить прийняті рішення до працівників 

фірми. Комунікації - це складний процес, що складається з 

взаємозалежних кроків. Кожний з цих кроків дуже потрібний для 

того, щоб зробити наші думки зрозумілими іншій особі. Кожен 

крок - це пункт, у якому, якщо ми будемо недбалі і не будемо 

думати про те, що робимо, смисл може бути втрачений. 

Керівник 50-90% усього часу витрачає на комунікації. Він 

займається тим, щоб реалізувати свою роль в міжособистісних 

відносинах, інформаційному обміні і процесах прийняття рішень 

по функціях управління. Обмін інформацією представляє одну із 

самих складних проблем на будь-якому рівні ієрархії. 

Одержувана з різних джерел інформація перетворюється  у 

вигляді моделі , що існує у свідомості суб'єкта . У зв'язку з 

неповнотою, старінням, невірогідністю даних, через специфіку 

сприйняття інформації виникає певна розбіжність. Це означає, що 

вже на етапі прийняття рішення закладається можливість  помилок і 

ризик, що прийняті  суб'єктом рішення не зможуть забезпечити 

реалізацію інтересів всіх зацікавлених сторін [72, с. 99]. 

Організація масиву інформації включає інформаційний 

ресурс та мету створення масиву інформації. Інформаційний 

ресурс - це упорядкована по визначених ознаках сукупність усіх 

видів інформації, що використовується органами для виробки 

управлінських впливів. 

Мета створення масиву інформації - підвищити 

ефективність управління за рахунок раціональної систематизації 

інформації, правильного її розподілу по рівнях управління 

відповідно до характеру розв'язуваних задач. 

Інформаційний ресурс повинен забезпечувати: пряме 

звернення споживачів до нього і можливість багаторазового її 

використання; найбільш повне задоволення інформаційних 

потреб органів управління на всіх рівнях; оперативний пошук і 

видачу інформаційного ресурсу з запиту; захист інформації від 

перекручувань та від несанкціонованого доступу до інформації. 
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Їх системне поєднання призводить до необхідності організації 

потоків інформації з метою прийняття рішень. 

С.П. Біліченко відзначає, що для сьогоднішнього етапу 

розвитку цивілізації характерним стало прискорення темпів росту 

інформаційних потоків, з якими неможливо впоратися 

традиційними способами. Досягнення останніх років у галузі 

інформатики, обробки інформації та комунікацій призвели до 

створення нової системи знань, яка кардинально вплинула на 

розвиток суспільства в цілому, в тому числі і на економічну 

складову. Інформаційні технології стали в наш час невід’ємним 

фактором функціонування установ, організацій і загалом цілих 

регіонів на всіх рівнях [33, с. 35]. 

Під потоком інформації розуміється цілеспрямований рух 

інформації від джерел до споживачів на основі єдиної для усіх 

просторової інформації. Раціоналізація потоків інформації має 

мету виключити дублювання інформації, мінімізувати маршрути 

її проходження і забезпечити раціональний обмін інформацією 

між органами управління. 

Інформаційний потік характеризується адресністю 

(наявністю джерела і споживача інформації), режимом 

(регламентом) передачі від джерела до споживача й обсягом 

переданої інформації. 

По режиму передачі інформація може підрозділятися на ту, 

що надходить споживачу примусово, у не регламентований 

термін і по запиту, а також щоденну, декадну, місячну, 

квартальну, річну. 

Обсяг інформації представляє собою кількісну 

характеристику, що вимірюється за допомогою умовних одиниць 

інформації (біти, слова, повідомлення, знаки, букви, аркуші 

тощо). Обсяг інформації використовується для визначення 

інформаційної завантаженості органів управління, прийняття 

рішень щодо автоматизації управлінських процедур. 

Найважливішим етапом формування інформаційного 

забезпечення є організація технологічного процесу переробки 

інформації за допомогою нових інформаційних технологій, що 

включають: нові технології комунікацій на основі локальних і 

розподільних мереж автоматизованих систем управління; нові 

технології обробки інформації на основі персональних 
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комп'ютерів і спеціалізованих робочих місць; технології, що 

виключають папір як основний носій інформації; нові технології 

прийняття рішень на основі засобів штучного інтелекту – баз 

знань, експертних систем тощо. 

Застосування інформаційних технологій у системі управління 

суб’єктом господарювання є особливо необхідним, оскільки саме 

управлінські рішення спроможні змінити всю систему управління в 

цілому, а від їх правильності та своєчасності залежить ефективність 

роботи будь-якого підприємства [96, с. 56]. 

Впровадження нових інформаційних технологій в 

управлінську діяльність переслідує не тільки автоматизацію 

рутинних методів обробки інформації, але й організацію 

інформаційно-комунікативного процесу на якісно новому рівні. 

Р. Штифанич відзначає, що «… прискорення науково-

технічного прогресу висуває усе більш високі вимоги до 

інформаційного забезпечення органів управління. Ефективність 

цього виду діяльності, що ставить за мету підготовку й 

обґрунтування управлінських рішень багато в чому визначає 

ефективність управління загалом» [459, с. 536]. 

Управління підприємством - процес, в основі якого лежить 

вплив на колектив підприємства та всі сторони його діяльності з 

метою отримання максимальних результатів. Такий вплив на 

кожному підприємстві виконують управлінські кадри. А отже, 

ефективний процес управління на підприємстві обумовлює 

результативність діяльності всього підприємства. Але процес 

управління виконують люди, а отже ефективність процесу 

управління залежить від ефективності діяльності управлінського 

персоналу підприємства. 

У системі управління підприємством кожен обирає власний 

підхід. В історії менеджменту відомо декілька підходів, таких як: 

історичний, системний, процесний, ситуаційний, синергічний та 

інші, за допомогою яких підвищували ефективність виробництва. 

Ефективність і якість управління визначається перш за все, 

обґрунтованістю методології вирішення проблем тобто підходів, 

принципів, методів. 

Менеджмент підприємства, що працює в умовах ринку, 

висуває високі вимоги до управлінського персоналу. Сучасний 

управлінець - це людина, яка володіє як загальними основами 
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науки управління, так і специфічними знаннями та вміннями в 

галузі стратегії управління, інновацій, маркетингу, управління 

персоналом та виробництвом. 

Р.Н. Лепа та Е.А. Русиян відзначають, що у сучасних умовах 

господарювання складно недооцінити важливість 

інформаційного забезпечення в управлінні персоналом 

підприємства. З появою нових підходів до управління 

персоналом висуваються усе більше високі вимоги до якості 

програмного забезпечення, інформаційних технологій і 

інформаційних ресурсів [377, с. 146]. 

Для того, щоб виконувати свої складні функції, 

менеджери повинні мати специфічні знання і бути здатними 

використовувати їх у повсякденній роботі в управлінні 

підприємством. Вимоги до їх професійної компетенції можна 

умовно розділити на дві групи. Першу складають знання та 

вміння (мистецтво) виконувати професійну роботу в такій 

спеціальності як менеджмент. Вони складаються з:  вміння 

обґрунтовувати та приймати рішення в ситуаціях, для яких 

характерні висока динамічність та невизначеність; високу 

інформованість - інформація - це знання з питань розвитку 

галузі, в якій працює підприємство: стан досліджень, техніки, 

технології, конкуренція, динаміка попиту та продукція тощо;  

знайомство з досвідом менеджменту на інших підприємствах 

та в інших галузях; здатність управляти ресурсами, планувати 

та прогнозувати роботу підприємства, володіти засобами 

підвищення ефективності управління; вміння використовувати 

сучасну інформаційну технологію, засоби комунікації та 

зв'язку; вміння відбирати методи та способи досягнення 

найкращих результатів виробничо-господарської діяльності 

при найменших фінансових, енергетичних та трудових 

затратах; наявність спеціальних знань в галузі організації та 

управління виробництвом (теоретичних основ, передових 

сучасних методів та форм, рекомендацій сучасної вітчизняної 

та закордонної науки управління), а також вміння 

використовувати їх у своїй практичній діяльності; вміння 

раціонально підбирати та розташовувати кадри; вміння 

мобілізувати колектив на вирішення поставлених завдань;  

здатність та вміння підтримувати дисципліну та відстоювати 
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інтереси справи; вміння доцільно планувати роботу апарату 

управління; розподіляти права, повноваження та 

відповідальність серед підлеглих; координувати діяльність всіх 

служб та підрозділів як єдиної системи управління 

підприємством; вміння планувати та організовувати особисту 

діяльність, поєднувати у ній основні принципи управління, 

використовувати в залежності від ситуації найбільш доцільні 

та ефективні методи та стиль роботи; вміння проявляти високу 

вимогливість до себе та підлеглих; конкретність та чіткість у 

вирішенні оперативних питань та повсякденних справ; 

враховувати та контролювати результати своєї діяльності та 

роботи колективу; стимулювати працівників брати на себе 

відповідальність за виконання своїх рішень. 

Ці та багато інших знань та вмінь набуваються в процесі 

вивчення управлінської науки, її законів, принципів, методів, 

способів роботи з інформацією. Менеджер, який працює 

професійно, обов'язково використовує ті досягнення науки в 

галузі процесів, методів, форм управлінської діяльності, які 

підвищують ефективність господарювання. 

Друга група вимог до професійної компетенції менеджерів 

пов’язана із здатністю працювати з людьми та управляти собою. В 

процесі виконання своїх функцій менеджери вступають у взаємодію 

з широким колом осіб - колегами, підлеглими, керівниками, 

адміністраторами, акціонерами, постачальниками тощо. 

Підприємницька діяльність, що здійснюється у різних 

сферах економіки, нерозривно пов’язана з одержанням і 

використанням різного роду інформації, оскільки без необхідного 

обсягу та якості інформації неможливо забезпечити розвиток 

суб’єкта господарювання на основі високотехнологічного 

виробництва, ефективних методів організації праці. Тому в 

сучасних умовах розвитку ринкових відносин в економічній 

сфері, інформація є особливого роду товаром, що має велику 

значиму цінність [404, с. 32]. 

У ринковій економіці незалежні, самостійні виробники 

товарів і послуг, а також усі ті, хто забезпечує безперервність 

циклу "наука - техніка - виробництво - збут - споживання" не 

зможуть успішно діяти на ринку, не маючи інформації. 

Підприємцю потрібна інформація про інших виробників, про 
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можливих споживачів, про постачальників сировини та 

обладнання, технології, про ціни, про становище на товарних 

ринках і ринках капіталу, про ситуацію в діловому житті, про 

загальну економічну і політичну кон'юнктуру не тільки у власній 

країні, але і в усьому світі, про довгострокові тенденції розвитку 

економіки. 

Принципи ринкової економіки вимагають удосконалення 

системи управлінського мистецтва на всіх рівнях функціонування 

вітчизняних підприємств з метою здійснення ефективного 

менеджменту [299, с. 332]. 

В процесі оптимізації провідну роль відіграє ефективність. 

Оптимальна структура передбачає повне використання залучених 

у виробництво ресурсів протягом усього його циклу. За 

однакових умов більша сукупна економія ресурсів виробництва, 

затрачених на отримання певного економічного результату, тобто 

більша ефективність, означає наближення процесу виробництва 

до оптимального режиму, менша економія, тобто менша 

ефективність. 

Значення ефективності як фактору оптимізації визначається, 

зокрема, тим, що на її основі здійснюється динамічна 

оптимізація. Відзначимо також, що оптимізація за економічною 

ефективністю дозволяє врахувати не тільки величину економії 

трудових ресурсів і праці минулого, що пов'язана з повнотою 

дослідження виробничих фондів у поточному періоді, але й 

врахувати додаткову економію праці в минулому, обумовлену 

зміною фондовіддачі. 

Таким чином, при оптимізації можливе співставлення 

додаткових витрат (економії) праці в минулому періоді в 

результаті зміни фондоємності з додатковою економією 

(витратами) трудових ресурсів в поточному періоді, що пов'язана 

із зміною їх продуктивності, і визначення сукупної економії праці 

за декілька років. Це дозволяє в процесі динамічної оптимізації 

досягати максимальної економії сукупних витрат праці на протязі 

певного періоду. 
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1.3. Формування інформаційних систем управління 

підприємствами в умовах розвитку електронного бізнесу 

 

В останні десятиліття в багатьох розвинутих країнах світу 

відбувається перехід від індустріального суспільства до 

суспільства інформаційного. 

Першочерговою ознакою інформаційного суспільства є 

доступність інформації для кожного індивідуума у будь-який час, 

а також її формування в достатніх обсягах, необхідних 

суспільству. Цю функцію виконує зв'язок шляхом кількісного 

накопичення традиційних способів, що склалися на початку XX 

століття. Становлення інформаційного суспільства зумовлене 

швидким розвитком інформаційних функціональних мереж, які 

«органічно зв'язують між собою людей,  інститути і суспільство», 

а «їх розвиток додає суспільним процесам, і в першу чергу 

економіці, більшої збалансованості» [73, с. 5]. 

З постіндустріалізацією відбувається кардинальна зміна 

способів виробництва, світогляду людей, міждержавних 

відносин. Рівень розвитку інформаційного простору суспільства 

вирішальним чином впливає на економіку, обороноздатність і 

політику окремих країн. Від цього залежить поведінка людей, 

формування соціально-політичних рухів і соціальна стабільність. 

Відмінною рисою постіндустріального суспільства є 

основоположне значення інформації для економічного, 

технічного і соціального прогресу. Саме інформація є основою 

створення інформаційного суспільства, інформатизації 

економіки, забезпечує розвиток економіки, заснованої на знаннях. 

О.М. Сазонець, Є.В. Найденко відзначають, що «…на 

сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства 

інформація є не лише важливим елементом економічної системи 

та двигуном структурних перетворень, а й важелем ефективного 

державного управління» [384, с. 59]. 

Метою інформатизації в усьому світі, у тому числі в Україні 

є найбільш повне задоволення інформаційних потреб суспільства 

у всіх сферах діяльності, підвищення ефективності суспільного 

виробництва, сприяння стабілізації економічного розвитку країни 

на основі телекомунікацій. 
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Під інформатизацією суспільства розуміють процес 

формування високоорганізованого інформаційного середовища 

на базі використання комп’ютерної техніки, розвинутих засобів 

передачі даних і масового застосування інформаційних 

технологій. 

Удосконалення інформаційних технологій веде до 

скорочення витрат на обробку замовлень, знижує невизначеність 

планування й оперативної діяльності й допомагає домагатися 

реалізації стратегічних цілей [275, с. 106]. 

Таке інформаційне середовище дозволяє не тільки 

оперативно поставляти і переробляти інформацію, але й 

накопичувати цей цінний ресурс у вигляді знань, технологій, 

патентів, ноу-хау, тобто акумулювати даний цінний 

інтелектуальний потенціал. 

Інформаційне суспільство представляє собою сферу, де 

діяльність людей здійснюється на основі послуг, наданих за 

допомогою інформаційних технологій і технологій зв’язку. Під 

ринком інформаційних послуг ми розуміємо систему товарно-

грошових відносин, що виникає між виробниками та 

користувачами у визначеному державному правовому полі. 

Процес інформатизації оперує новими поняттями: інформаційний 

ринок, інформаційна діяльність, інформаційний ресурс, продукт 

інтелектуальної праці. 

Т.Г. Шеремет, Г.О. Кирюхіна відзначають, що в Україні 

на сьогоднішній день швидкими темпами відбувається 

формування ринку інформаційних продуктів і послуг. За 

останні роки в країні суттєво зміцнилася техніко-технологічна 

база інформатизації, постійно зростає обсяг надання ІКП, 

продажів засобів інформатизації, комп'ютерів, 

телекомунікаційного обладнання [453, с. 82]. 

Зростання обсягу інформації має експоненціальний 

характер: якщо в середині XX століття кількість наукової 

інформації подвоювалась кожні 15 років, то в кінці століття - 

кожні п'ять з половиною років. За життя сучасної людини 

обсяг інформації збільшується в 20 разів, що призводить до 

необхідності отримувати якісну інформацію з широкого кола 

питань. 
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Також актуальним є вирішення проблем підвищення якості 

інформації, покращення каналів передачі інформаційних 

повідомлень, механізмів перетворення інформації в знання, 

удосконалення навичок управління інформацією як ресурсом і 

товаром, розвитку інформаційного суспільства. В зв’язку з цим 

входить в обіг нове поняття – інформаційна економіка. 

Аналіз літератури з інформатизації суспільства дозволяє 

стверджувати, що в більшості західних країн вказані проблеми 

успішно вирішуються, а інформаційне суспільство, фізично 

розгорнуте на глобальних комп'ютерних мережах, вже 

сформувалось. Характерною рисою переходу до інформаційної 

фази розвитку суспільства є різке збільшення частки 

інформаційних галузей (виробництво засобів інформаційних 

технологій та надання їх користувачам у загальному обсязі ВВП). 

Підтвердженням розвинутого інформаційного суспільства є 

великий відсоток послуг у структурі ВВП. 

Ядром інформаційного суспільства є підвищення цінності 

фактору знання і науки, яка, генеруючи інновації, перетворюється на 

головну продуктивну силу. Такі тенденції, посилюючись 

глобалізацією, в результаті призводять до перерозподілу 

капіталовкладень розвинених країн із збільшенням частки вкладень 

у нематеріальні активи (професійну підготовку кадрів, наукові 

дослідження, програмне забезпечення для обчислювальних систем, 

маркетинг). Водночас маючи найбільший відсоток сукупних 

світових інвестицій в науку, країни з передовою економікою 

забезпечують високий рівень власного розвитку. 

На відміну від розвинених, країни, що розвиваються 

використовують переваги і вигоди інформаційного етапу не в повній 

мірі, а генерування знань і інвестицій в науку та освіту істотно 

нижчі. Використання знань та інформації на користь переважно 

розвинених країн призводить до збільшення нерівності прибутків у 

країнах. Розрив між цими двома групами за рівнем життя протягом 

останніх двадцяти років зріс майже вдесятеро. 

Така цифрова нерівність або збільшення розриву у сфері розвитку та 

використанні інформаційних технологій як між країнами, так і всередині 

країн між окремими групами населення, є найсуттєвішим з багатьох 

наслідків інформатизації для країн, що розвиваються. Однак, існують і 

потенційні вигоди, які, як і негативні наслідки, наведені у таблиці 1.1. 
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Таблиці 1.1. 

Позитивні та негативні сторони інформатизації* 
Позитивні сторони інформатизації Негативні сторони інформатизації 

- - Соціалізація інформації і створення 
комунікативного суспільства 

- - Розширення участі громадян у 
суспільному житті 

- - Отримання шансу на розвиток 
країнами «третього світу» 

- - Підвищення компетентності 
працюючих та продуктивності праці 

- - Створення нової продукції і 
покращення її якості 

- - Поява нових професій та 
підвищення кваліфікації робітників 

- «Автоматизація» людини і 
дегуманізація її життя 

- Зниження культурного рівня 
- Звуження свобод і ізоляція індивіда 
- Посилення влади завдяки знанням і 

маніпуляції людьми 
- Посилення взаємозалежності країн, 

зокрема, технологічна залежність 
- Всезростаюча складність життя 
- Декваліфікація і зникнення багатьох 

професій 
- - Масове безробіття 

*Складено автором 

Інформатизація суспільства призводить до появи одного з 

двох наслідків: або до так званого «інформаційного раю», коли 

людина миттєво і просто підключається до будь-яких досягнень 

цивілізації і отримує можливість навчання, підвищення 

кваліфікації, розваг або діяльності в інтересах бізнесу, або до 

«інформаційного невільництва», коли інформаційна система 

контролює всі дії людини та легко обмежує доступ до певної 

інформації, редагуючи її відповідним чином. 

К. Ілляшенко відзначає, що «…інформатизація суспільства 

призвела до того, що з удосконаленням технологій запису та 

зберігання даних нагромадилися колосальні потоки інформації 

різноманітного спрямування. Робота підприємств 

супроводжується реєстрацією та записом усіх подробиць їхньої 

діяльності. Величезні скупчення даних утворюють хаотичні 

нагромадження, які без спеціальної обробки є непотрібними, 

більш того, ускладнюють процес пошуку дійсно необхідної 

інформації. Сучасні вимоги до такої обробки наступні: дані 

мають необмежений обсяг і є різнорідними, результати повинні 

бути конкретні та зрозумілі, інструменти для їхньої обробки 

мають бути прості у використанні» [142, с. 390]. 

Технологічні зміни призводять до зростання і відокремлення 

окремих груп населення, які і раніше були позбавлені можливостей 

цивілізації, від елітної частини населення світу. Процес інформатизації 

спричиняє зміни соціальних, технологічних і культурних параметрів 

одночасно, призводить до якісних змін у суспільстві. 
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Нове суспільство є суспільством розумової праці, що ґрунтується 

на використанні людських знань до всього, що виробляється й до того, 

як це робиться. Нові ідеї стають головним джерелом добробуту. 

Значна увага до проблем становлення інформаційної фази 

розвитку суспільства зосереджується з часу проголошення 

незалежності і в Україні. За цей період прийнято ряд законів, 

головними з яких є «Про національну програму інформатизації» і 

«Про концепцію Національної програми інформатизації» та 

видано ряд указів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України та інших державних органів. 

Сьогодні в Україні діє близько 100 нормативно-правових 

актів, які регламентують діяльність в інформаційній сфері. Проте 

левова частка нормативних документів стосується термінів та 

визначень і спрямована на додержання міжнародних вимог і 

стандартів без визначення перспектив і наслідків проведення 

інформатизації українських підприємств. 

Тому однією з перешкод на шляху розвитку інформаційного 

суспільства в Україні є недостатня законодавча базу для 

стимулювання підприємницької діяльності. Інша перешкода - 

технічний рівень і масштаби застосування інформаційних 

технологій в Україні, які залишаються значно нижчими, 

порівняно з європейськими показниками. Хоча наша країна 

належить до п'ятдесяти найбільших країн за кількістю населення і за 

площею території, а також має один з найвищих у світі індексів 

освіченості і величезний потенціал, за індексом телекомунікаційної 

підготовленості посідає останні міста. 

Сказане вище свідчать про низький ступінь поширення 

високих технологій і нагальну потребу у опануванні сучасних 

інформаційних технологій, розширенні доступу до мережі Інтернет, 

підвищенні рівня довіри і безпеки при застосуванні інформаційних 

телекомунікацій, а також у підвищенні обізнаності населення з 

питань застосування інформаційних технологій. 

Серйозною проблемою на шляху впровадження 

інформаційно-комунікативних технологій в Україні є 

неготовність населення до існування та діяльності в нових 

умовах. Наявна інформаційна нерівність спричинює 

нерівномірний розподіл споживачів інформаційних ресурсів, і в 

результаті посилює соціально-економічну кризу в країні. 
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Крім того, недостатня загальнодержавна координація щодо 

створення елементів інформаційної інфраструктури та 

відсутність повноцінної комплексної національної програми 

соціально-економічного розвитку на базі розбудови 

інформаційного суспільства виявилися суттєвими перешкодами 

на шляху до інформатизації в Україні. 

Оскільки економіка є цілісною системою, то сектор 

інформаційно-комунікативних технологій має бути включений в цю 

систему і пов'язаний з іншими галузями та сферами суспільного 

життя. У зв'язку з цим виникає необхідність створення відповідного 

економічного середовища, сприятливого для подальшого розвитку 

сектору інформаційно-комунікативних технологій, який має стати 

органічною складовою національної економічної системи та 

інноваційного розвитку економіки [387, с. 289]. 

Подолання проблем і розвиток інформаційного суспільства 

можливий за умови наявності перш-за-все політичної волі, 

проявленої на найвищому державному рівні. Необхідними умовами 

також є формування сприятливого економічного середовища, 

розвиток системи освіти, в тому числі з використанням 

телекомунікаційних технологій, розвиток соціального капіталу, 

розбудова належної телекомунікаційної інфраструктури із 

забезпеченням доступу до інформації і знань, розвиток національної 

інноваційної системи, яка б стимулювала підприємництво. 

Є. Івченко зазначає, що сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології - це сукупність автоматизованих процесів обміну, 

зберігання та обробки інформації, описів цих процесів, які прив’язані 

до конкретної предметної галузі й реалізовані на сучасних техніко-

економічних (програмних і телекомунікаційних) засобах, що 

виконують певний перелік функцій. Концепція застосування новітніх 

ІКТ передбачає використання сучасної комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення і останніх розробок з телекомунікаційних 

технологій [137, с. 29]. 

З метою перетворення інформаційно-комунікаційних технологій на 

ефективний дієвий інструмент розвитку необхідно сприяти поширенню 

інформаційно-технологічних галузей промисловості, використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології у різних секторах економіки та 

інвестувати у розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, як 

мережеву високо потенційну інфраструктуру. 
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Водночас на макрорівні, тобто на рівні підприємств та 

організацій запровадженню і розвитку сучасних технологій має 

передувати ґрунтовне ознайомлення з їх перевагами, недоліками і 

наслідками. Непоодинокими є ситуації коли використання 

інформаційних технологій спричиняє значні фінансові витрати і 

незначний економічний ефект. Причина полягає у наявному 

протиріччі: інформаційні технології радикально змінюють 

методи ведення бізнесу, певним чином спрощують їх, в той час 

як сам бізнес ще тільки пристосовується до нових можливостей. 

В умовах інформатизації суспільства стосовно до економіки 

використовують терміни «нова», «сітьова» або «мережева 

економіка». A інформатизація окремого підприємства, яка по суті 

означає організований соціально-економічний і науково-

технічний процес створення оптимальних умов для задоволення 

інформаційних потреб і реалізації прав громадян, співробітників, 

партнерів підприємства та споживачів на основі формування і 

використання інформаційних ресурсів, фактично є поетапним 

переходом до електронного бізнесу. 

Ми погоджуємося з думкою В.В. Клочана в тому, що 

впровадження нових методів управління вимагає використання 

нових методів, пов’язаних з інформаційними технологіями. У 

зв’язку з цим систему управління, в який значну роль відіграють 

сучасні методи роботи з управлінською інформацією називають 

інформаційною системою управління [164, с. 48]. 

Передумовою інформатизації і запорукою її ефективності є 

розвинута система управління підприємством в умовах розвитку 

електронного бізнесу. Це пов’язано з тим, що  визначальною 

характеристикою сучасності стає велика кількість інформаційно-

комунікаційних технологій, які нас оточують. Лише свідоме розуміння 

їх сутності, призначення та впливу на соціально-економічне 

середовище забезпечить тривалий успіх для кожного громадянина і 

вітчизняних виробників, а також інтегрованих структур бізнесу. 

Сучасні умови функціонування господарюючих суб’єктів 

характеризуються високою динамічністю середовища, в той же 

час визначальною умовою розвитку є використання 

інформаційних систем при реалізації цілей підприємств, що 

передбачає необхідність пошуку нових методологічних підходів 

для забезпечення результативної діяльності підприємств. 
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Проведений економічний аналіз свідчить про те, що 

результативність підприємств у сітьовій економіці буде пов'язана 

з іншим набором інструментів і механізмів управління, ніж 

десять-двадцять років тому. Серед сучасних інструментів нового 

тисячоліття ми виділяємо такі як управління стосунками з 

клієнтами, менеджмент знань, стратегічні альянси, аутсорсинг, 

інтеграція ланцюга поставок, інтегровані бізнес-структури тощо.  

Безумовно, що вказані категорії використовуватимуться 

оновленими підприємствами у глобалізаційному інформаційному 

середовищі за умови обов'язкового використання мережі Інтернет, 

виникнення і становлення якої взаємопов'язане, визначає і стимулює 

розвиток електронного бізнесу. Широкого розповсюдження 

Інтернет набув у 90-х роках XX століття, наслідком чого став 

бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх 

застосування в економічних системах. 

Головним принципом створення технічної бази 

інформаційного суспільства стає розвиток глобальної 

інформаційної інфраструктури Інтернет. При цьому техніка 

становить лише одну сторону цього процесу, іншу ж його 

сторону становлять люди, що використовують і розвивають нові 

комунікативні технології. Участь великої кількості людей в 

інтернет-комунікаціях створює комунікативний прості 

інформаційного суспільства [332, с. 256]. 

Аналіз останніх публікацій стосовно електронного бізнесу 

дозволяє виявити, що усталеного розуміння це поняття не набуло і 

по сьогодні. Науковці, консультанти, менеджери підприємств по-

різному розуміють «електронний бізнес», що затрудняє розвиток 

відповідного методичного інструментарію і перешкоджає розробці 

та впровадженню нових підходів до управління підприємствами. 

Тому, на наш погляд, актуальним є уточнення розуміння категорії 

«електронний бізнес» та визначення передумов впровадження 

технологій електронного бізнесу на підприємствах різних форм 

власності і виробничого напряму. 

Еволюція поняття «електронний бізнес» розпочалась у кінці 

ХХ століття, коли вперше офіційно цей термін використала 

корпорація IBM під час першої тематичної рекламної компанії, 

побудованої на цьому понятті. Перетворення основних бізнес-

процесів за допомогою інтернет-технологій - таким є перше 
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лаконічне визначення поняття. 3 того часу у зарубіжних і 

вітчизняних авторів зустрічаються численні згадування 

«електронного бізнесу». 

Подальший розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій поглиблює поняття електронного бізнесу і уточнює його 

суть. Електронний бізнес ми розуміємо, як підвищення ефективності 

реального бізнесу, засноване на інформаційних технологіях, для 

того, щоб забезпечити оптимальну взаємодію ділових партнерів і 

створити інтегрований ланцюжок доданої вартості. Електронний 

бізнес дозволяє покращити обслуговування клієнтів при 

одночасному зниженні витрат, виявити нові канали збуту, 

забезпечити конкурентну перевагу підприємству. 

З розвитком і розширенням електронного бізнесу 

відбувається створення єдиного інформаційного ресурсу 

підприємства. Або перехід традиційних підприємств до 

віртуального простору, коли частина не основних функцій 

підприємства передається в аутсорсинг і частково змінюється 

структура підприємства. Аутсорсинг представляє собою передачу 

стороннім спеціалізованим компаніям частини не ключових 

функцій підприємства (логістика, маркетинг, виробництво, 

фінанси) з метою підвищення ефективності основної діяльності. 

1. Ресурсний аутсорсинг (аутсорсинг персоналу). 

Застосовуючи цю форму аутсорсингу, компанія замовник 

використовує аутсорсера, як компанію по підбору 

висококваліфікованого персоналу. При цьому замовник, 

використовуючи зовнішні ресурси, сам ними управляє і, 

відповідно, самостійно несе відповідальність за результат. 

Постачальник послуг, в свою чергу, повинен забезпечити 

замовника ресурсами потрібного рівня й своєчасно здійснити їх 

заміну, якщо це необхідно. 

2. Функціональний аутсорсинг - аутсорсер повністю бере на 

себе всі функції, які замовник йому передає. Безумовно, критерії 

роботи аутсорсера, включаючи швидкість реакції на нештатну 

ситуацію, ступінь участі в нестандартних проблемах і т.д., 

заздалегідь обговорюються й закріплюються в спеціальній угоді. 

Завдяки функціональному аутсорсингу компанія може підвищити 

ефективність управління своїми витратами й значно підвищити 

якість інформаційно-технологічних сервісів. 
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3. Стратегічний аутсорсинг має на увазі повну передачу 

управління інформаційно-технологічними службами компанії 

аутсорсеру [154]. 

Також часто зустрічається ототожнення понять 

«електронний бізнес», «електронна комерція», «електронна 

торгівля» і т.п. Все вищезазначене зайвий раз доводить, що 

термінологія відіграє визначну роль у розумінні вихідних 

передумов, які є в основі досліджуваної предметної сфери. 

У тлумачних словниках поняття «бізнес» подано як певну 

діяльність, яка спрямована на отримання прибутку. А сама 

«діяльність» визначається як сукупність процесів і операцій, 

виконання яких покликано забезпечити досягнення встановленої мети, 

наприклад, мети діяльності підприємства - отримання прибутку. 

Heзалежно від прикладної сфери діяльності, складовими 

будь-якого бізнесу є: дослідження ринку ресурсів; вивчення 

особливостей ринку збуту продукції; пошук постачальників і 

партнерів; визначення схеми виробництва, вибір технології та 

організація самого виробництва товарів (надання послуг); 

просування товарів на ринок; продаж товарів та післяпродажне 

обслуговування. 

Послідовне виконання таких кроків у сучасних умовах 

всезростаючого обсягу інформації і поширення можливостей 

інтернету вимагає надто раціонального і зваженого управління 

інформаційними потоками та знаннями на кожному етапі всіх 

бізнес-процесів підприємства. 

А отже, очевидною необхідністю стає інтеграція 

інформаційно-комунікаційних технологій у бізнес-процеси 

підприємства з метою пришвидшення та спрощення обробки 

інформації і прийняття управлінських рішень. В результаті 

просто бізнес перетворюється на електронний бізнес, тобто 

такий, у якому вся сукупність внутрішніх і зовнішніх зв'язків і 

процесів підприємства підтримується і забезпечується 

відповідними інформаційними комп'ютерними технологіями з 

метою отримання більш високої економічної ефективності 

порівняно з традиційним бізнесом. 

Наприклад, процес дослідження ринку ресурсів та 

особливостей ринку збуту можна здійснити у мережі інтернет на 

окремих пошукових сайтах та галузевих майданчиках, a системи 
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взаємозв'язків з клієнтами допоможуть ефективно здійснити 

обслуговування споживачів з моменту їх першого контакту за 

інформацією про покупку до післяпродажного сервісу та ще 

протягом більш тривалого часу. 

Що ж до ефективності використання мережі Інтернет при 

пошуку та дослідженні інформації, то думки можуть значно 

розходитися і носити надто протилежний характер. Оскільки ця 

система є ще порівняно новою для суспільства і, як наслідок, ще не 

зовсім досконалою, то вона потребує неабияких затрат і знань. 

Однак широкий розвиток засобів обчислювальної техніки та зв'язку 

дав змогу збирати, зберігати, обробляти та передавати інформацію 

великих обсягів і з високою оперативністю. Будь-яка організація 

повинна цілеспрямовано та систематично отримувати інформацію 

щодо стану зовнішнього середовища її діяльності. Саме там 

потрібно шукати джерела успіху або невдач. Прибутки чи збитки 

компанії, її розвиток залежить від здатності бути адекватною до 

вимог ринкового середовища. Однією з умов такої відповідності є 

формування необхідної маркетингової Інтернет-інформації, на 

основі якої приймаються маркетингові рішення [128, с. 161]. 
Для різних прикладних сфер бізнесу існують різні 

інформаційні комп'ютерні технології універсального і 

спеціалізованого характеру, які мають пронизувати всі етапи та 

напрямки бізнес-процесів, як зовнішні так і внутрішні. Всі вони 

повинні перетворитися на глибинну основу діяльності 

підприємства в цілому. Тільки в такому разі можемо говорити 

про електронний бізнес. 

Електронна комерція і електронна торгівля в такому 

розумінні виявляються лише етапами електронного бізнесу. В 

першому випадку це може бути реалізація функцій маркетингу, 

пошук споживачів, укладання угод за допомогою електронних 

документів, а в другому - онлайновий продаж товарів і послуг 

безпосередньо споживачам. 

Електронна торгівля в Україні характеризується великою 

різноманітністю та охоплює широкий спектр бізнес-операцій: 

налагодження контактів між потенційними виробниками, 

постачальниками та замовниками; організація до- і 

післяпродажного обслуговування споживачів; продаж товарів та 

послуг; інформаційне та документальне забезпечення споживачів 
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даними про товари та послуги, що надаються компаніями; обмін 

інформацією між потенційними партнерами в сфері торгівлі; 

організація віртуальних підприємств для ведення спільної 

комерційної діяльності; інтеграція систем збуту між виробниками 

та постачальниками; організація спостереження в режимі 

реального часу за фізичною доставкою товарів та послуг, 

організація доставки продуктів, що можуть надходити 

електронним шляхом [160, с. 117]. 

Кінцевою метою впровадження інформаційних 

комп'ютерних технологій на всіх етапах діяльності підприємства 

є підвищення ефективності окремого етапу і результативності 

підприємства в цілому. 

Визначаючи першопричини електронного бізнесу 

спробуємо встановити діалектичний зв'язок між сучасним 

бізнесом і виникненням інформаційних комп'ютерних 

технологій. 

Сучасний бізнес подолав декілька рівнів у своєму розвитку 

(локальний, регіональний, національний) і сьогодні є 

транснаціональним. Попередники інформаційно-комп’ютерних 

технологій - приватні мережі, які були широко розповсюджені на 

початку 70-х років, вважались надто дорогими для малих 

компаній і приватних підприємців, а потреба в них була значною.  

Розвиваючись паралельно сучасний Інтернет до 1990-х років 

був невеликою мережею і використовувався лише у науково-

дослідних цілях. Згодом його стрімке поширення сприяло 

збільшенню кількості компаній, які почали вести бізнес в інтернеті. 

Отже, співпадання у часі глобалізації бізнес-стосунків та виникнення 

глобального інформаційного середовища спричинили появу нових 

вимог до бізнесу, основними з яких стали: пришвидшення реакції на 

зміни у діях конкурентів та на ринках збуту; безперервна можливість 

надання послуг клієнтам; максимальне спрощення механізмів 

взаємодії з партнерами та клієнтами. 

Задоволення нових потреб вимагає застосування 

інформаційних комп'ютерних технологій або технологій 

електронного бізнесу. Переваги наступні: здатність виявляти нові 

потреби і запити ринку та оперативно реагувати на них, суттєво 

знижувати фактичні витрати низки бізнес-операцій підприємства, 

зменшувати часові витрати, встановлювати прямі контакти з 
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постачальниками і споживачами тощо. Отже, перехід до 

електронного бізнесу створює можливість системно представити 

усю сукупність бізнес-процесів підприємства, а також при 

потребі оперативно виробити рекомендації з модернізації всього 

бізнесу або його окремих етапів. 

А.М. Огнева відзначає, що сьогодні більшість організацій 

проводить модернізацію й розвиток існуючих інформаційних 

систем. Однак нерідко це представляється занадто витратним або 

складним для реалізації: якщо автоматизація проводилася 

частково, по запитах окремих підрозділів або для вирішення 

яких-небудь локальних завдань, на підприємстві може існувати 

безліч різноманітних додатків [322, с. 229]. 

Важливо при переході до електронного бізнесу враховувати 

еволюцію електронного бізнесу і її вплив на саме підприємство, 

партнерів та клієнтів. В процесі розвитку підприємство може 

проходити ряд етапів становлення електронного бізнесу. Можна 

виділити від чотирьох до шести основних етапів в залежності від 

ступеня деталізації процесу переходу. 

Входження у електронний бізнес передбачає подолання етапів 

представництва у інтернет, інтеграції, трансформації та конвергенції 

(рис. 1.3). Коротка характеристика етапів переходу підприємства до 

електронного бізнесу представлена у таблиці 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Етапи становлення електронного бізнесу* 
*Складено автором 
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Таблиця 1.2 

Етапи становлення електронного бізнесу* 
Назва етапу Коротка характеристика етапу 

I етап - 

представництво 

в інтернет 

Для сектору «підприємство-споживач»: формування представництва 

підприємства у електронному просторі у вигляді веб-сайту з 

інформацією про підприємство, його продукцію тощо. Для сектору 

«підприємство-підприємство»: застосування електронних каналів 

зв'язку з постачальниками і основними партнерами. 

II етап - 

інтеграція 

Електронний бізнес перетворюється на істотний фактор стратегії 

підприємства. Кожне підприємство намагається запропонувати 

власним клієнтам постійно вдосконалюванні і адаптовані до їх 

потреб можливості. 
III етап - 

трансформація 

Електронні зв'язки підприємства виходять за межі кола 

безпосередніх постачальників і клієнтів. Відбуваються суттєві 

трансформаційні зміни у процесах і системах підприємства. 

IV етап - 

конвергенція 

Підприємство озброюється всіма наявними знаннями з метою 

надання максимальних переваг власним клієнтам і інтегрується з 

партнерами як в межах галузі, так і поза межами. Це призводить до 

виникнення міжгалузевих ланцюгів поставок, які створюють 

мережеві зв'язки між підприємствами і ринками. 

*Складено автором 

 

Реалізацію вказаних етапів у найбільш ефективний спосіб та 

рух підприємства за еволюційним циклом електронного бізнесу 

забезпечить знання і урахування передумов його впровадження 

на підприємстві. 

Основними з них вважаються комплексний, системний 

перегляд загальної стратегії бізнесу виходячи з факту широкого 

впровадження інформаційно-консультативних технологій; 

попереднє формування міцних інформаційних зв'язків між 

внутрішніми інформаційними системами, ланцюжком поставок 

та системами взаємодії з клієнтами, звичайно, за умови, що 

компанія ще не здійснила інтеграцію цих функцій. 

Також важливою передумовою є розв'язання проблем як 

внутрішньосистемного (які вирішуються за рахунок ресурсів 

підприємства), так і загальносистемного (які вирішуються за 

межами підприємства) характеру. 

До основних рекомендацій щодо впровадження 

електронного бізнесу на підприємстві можна віднести: 

визначення того, як мета електронного бізнесу співвідноситься з 

найважливішими проблемами підприємства, чи зможе 

електронний бізнес стати фактором укріплення 
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конкурентоспроможності підприємства; формування керівної 

групи з електронного бізнесу, яка би охоплювала всі напрямки 

діяльності підприємства і  забезпечувала успішне впровадження 

електронного бізнесу; визначення відповідальних за стратегію у 

сфері електронного бізнесу, як в цілому для компанії, так і 

окремо для кожної галузі діяльності, що полегшуватиме процес 

переходу; розробка плану інтеграції системи електронного 

бізнесу з кожним підрозділом та здійснення контролю за 

виконанням поставлених задач; аналіз впливу людського фактору 

в цілому та оцінка впливу переходу до електронного бізнесу на 

ключові фігури всередині підприємства; спроба перетворити 

опонентів електронного бізнесу на його прибічників; визначення 

найважливіших бізнес-партнерів і потенційних можливостей, які 

спільно з партнерами можна отримати із суміжних галузей 

діяльності; визначення юридичних, податкових, законодавчих 

ризиків, їх детальний аналіз та розробка принципів їх усунення, 

що мінімізує можливі негативні наслідки та загрози для репутації 

підприємства. 

Під час планування електронного бізнесу необхідно також 

зважити на проблеми захисту інтелектуальної власності 

власників сайту, нерозголошення конфіденційної інформації, на 

ступінь уразливості підприємства від недосконалої системи 

безпеки. 

Окремо слід здійснити аналіз прибутковості 

капіталовкладень у електронний бізнес, що дозволить 

співставити проект електронного бізнесу з аналізом витрат і 

переваг. Отже, підприємство, яке задовольнить всі перераховані 

умови перш ніж переходитиме до електронного бізнесу, має 

значно більше шансів успішно подолати шлях від представництва 

у інтернет-мережі до інтеграції, трансформації і конвергенції і 

забезпечити лідируючі позиції на ринку. 

Але розглядаючи електронний бізнес як стратегічний 

напрямок розвитку підприємство може відкрити для себе нові 

перспективи для власного зростання і збільшення дохідності. 

Адже у найближчі 10 років 90% підприємств у економічно 

розвинутих країнах у своїй діяльності будуть використовувати 

технології електронного бізнесу і сітьові форми управління. 
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Отже, наслідком сталої тенденції впровадження 

інформаційних систем і технологій на вітчизняних підприємствах 

є становлення електронного бізнесу, як сучасного 

методологічного підходу для забезпечення високої 

результативності діяльності і формування ефективного 

інформаційного середовища для управління підприємством. 

Однак, поряд із необхідністю запровадження такого 

прогресивного підходу, є небезпека, що пов'язана з наявним 

неналежним ступенем його розробки, недосконалим методичним 

забезпеченням, що вимагає подальших наукових досліджень. 

Значна увага науковців, керівників підприємств, 

підприємців до електронного бізнесу пояснюється перетворенням 

цифрових технологій на рушійну силу підвищення 

продуктивності та конкурентоспроможності окремих 

підприємств і економіки в цілому. Водночас потрібно 

враховувати процес еволюції електронного бізнесу. 

Підприємства повинні подолати чотири етапи при 

входженні у електронний бізнес. Ці етапи, з одного боку, 

узагальнення західної практики генезису електронного бізнесу, з 

іншого - загальний план дій для вітчизняних підприємств, 

переважна більшість яких сьогодні тільки долає перший етап. 

Національною особливістю електронного бізнесу є 

наявність великої кількості ускладнень на шляху до 

електронізації підприємств. Окрім  вже згаданих в частині 

впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій 

проблем нормативно-правового характеру слід зазначити суттєві 

перешкоди у соціальній та економічній сферах. Значною 

проблемою виявляється застережний світогляд керівництва 

більшості підприємств і потенційних споживачів, а також 

проблема інформаційної безпеки. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки 

щодо перспектив розвитку електронного бізнесу в Україні: 

продовжуватиметься розвиток телекомунікаційних і 

комп'ютерних мереж, які є передумовою розвитку електронного 

бізнесу; триватиме перехід традиційних підприємств у інтернет-

економіку завдяки впровадженню систем електронного бізнесу, 

які покликані вдосконалити стосунки із споживачами, 

постачальниками і співробітниками; розвиватимуться віртуальні 
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підприємства - спеціально створені інтернет-компанії, які 

зорієнтовані на швидке і повне задоволення потреб клієнтів, 

зокрема у сферах торгівлі, фінансів і трудових відносин; 

інтеграція автоматизованих технологій дозволить крок за кроком 

зменшити трудомісткість процедур у внутрішньовиробничих 

бізнес-процесах, підвищити продуктивність праці і досягти 

суттєвої економії; спостерігатиметься відхід від традиційного 

маркетингу з переважанням технологій, які дозволяють 

«нав'язати» споживачу певний товар (послугу) або «затягувати» 

його у віртуальний ринок, поширюється багаторівневий або 

мережевий маркетинг; конвергенція економік, наслідком якої 

стає модернізація системи управління і структури традиційних 

підприємств; триватиме формування галузевих, універсальних та 

корпоративних майданчиків, які здійснюють міжорганізаційний 

електронний бізнес; розвиток систем електронного бізнесу 

призведе до виникнення нової стратегії управління - 

менеджменту, заснованому на знаннях або управлінні знаннями. 

Ha основі зроблених прогнозів можна виділити такі головні 

риси діяльності підприємств, успішність дотримання яких 

визначатиме їх конкурентоспроможність у майбутньому: 

ефективне швидке переналагоджування виробництва товарів і 

послуг з орієнтацією на сьогоденні потреби споживачів; 

перенесення акцентів з виробництва продукції на маркетинг; 

безперервна оптимізація або раціоналізація структури 

підприємства; стимулювання до навчання, оновлення знань 

співробітниками підприємства і здійснення ними управління 

знаннями; створення ефективної системи управління 

підприємством, а також планування і регулювання його 

діяльності за допомогою систем електронного бізнесу. 

Практичне дотримання вказаних характеристик багато в 

чому залежатиме від процесу інформатизації діяльності 

підприємства та етапу впровадження інформаційної системи. 

Ключовими факторами розвитку сучасних інформаційних систем 

є потреба у підвищенні якості управління, у відповідності 

інформаційних процесів реальним бізнес-процесам, у 

прискоренні документообігу та в підготовці прийняття зважених 

управлінських рішень. 
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Сучасне підприємство має бути постійно готовим 

адаптуватися до змін в умовах розширення процесів 

інформатизації суспільства і ефективно розвивати власну систему 

менеджменту, яка базуватиметься на сукупності 

взаємопов'язаних інформаційних технологій. 

Вплив інформаційних технологій на управління бізнесом 

відбувається, як безпосередньо - завдяки впровадженню нових 

інформаційних систем, так і опосередковано - через фактори 

зовнішнього середовища. В першому випадку ефективним буде 

постійний моніторинг інформаційних систем та оновлення 

встановленої на підприємстві системи, а у другому - проведення 

постійної оцінки і аналізу змін зовнішнього оточення 

підприємства. 

Найсуттєвішим є вплив інформаційних технологій на 

структуру та служби управління підприємств. Структура більшості 

підприємств у електронному бізнесі перетворюється на 

горизонтальну, істотно скорочується кількість управлінських рівнів, 

що призводить до необхідності оперативного прийняття рішень. 

Р.П. Юзва зазначає, що в умовах глобалізації інформація 

стала стратегічним ресурсом, що служить основою досягнення 

конкурентних переваг. Роль інформації в досягненні стратегічної 

мети зростатиме, що зумовлює зростання вимог до 

інформаційних систем та їх функцій. Інформаційні системи тепер 

не просто інструмент, що забезпечує опрацювання даних для 

підрозділів та кінцевих користувачів усередині підприємства, ці 

системи мають стимулювати створення сформованих на 

інформаційних даних виробів і послуг, що забезпечать фірмі 

конкурентну перевагу на ринку [464, с. 64]. 

На різних рівнях управління підприємства і для різних його 

служб управлінська інформаційна система вирішує наступні 

задачі: керівництво, що забезпечує координацію робіт і ресурсів, 

здійснює контроль роботи служб підприємства та стратегічне 

планування його діяльністю; фінанси, що дозволяє 

повномасштабно контролювати рух грошових коштів і 

реалізовувати необхідну менеджменту облікову політику, 

здійснювати планування, аналіз і контроль виконання договорів, 

бюджету і руху фінансових потоків; виробництво, що сприяє 

створенню багатьох видів виробничих стратегій, а системи 
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автоматизованого проектування і виробництва разом з 

виробничими виконавчими системами, зорієнтованими на 

споживачів, набувають здатності негайно реагувати на потреби 

споживачів і витримувати граничні строки, уникаючи запасів 

готових виробів; маркетинг: оскільки швидко збільшується 

випуск нових продуктів, a життєвий цикл продукту скорочується, 

існує потреба у більш тісній інтеграції маркетингу та 

виробництва та більш швидких і компетентних маркетингових 

рішеннях в частині просування продукції на ринок, аналізі ринку 

збуту з метою його розширення, формування політики цін і 

знижок тощо; склад, що дозволяє управляти системою 

складського господарства, оптимально розміщувати товари 

відповідно до умов зберігання, здійснювати оперативний пошук 

по складу, управляти надходженням товарів та контролювати їх 

якість; збут, який дозволяє вести бази даних клієнтів, товарів, 

продукції, послуг, планувати строки поставки, оптимізувати 

транспортні маршрути, автоматизувати підготовку господарських 

і клієнтських договорів; персонал, що забезпечує можливість 

обліку персоналу, дотримання необхідної чисельності та 

відповідність кваліфікаційним вимогам. 

Надаючи менеджменту інформацію про товарообіг на 

підприємстві, система обліку завдяки використанню сучасних 

інформаційних технологій також дозволяє управлінському 

персоналу вирішувати наступні завдання: без участі персоналу 

виробничого та торгівельного підприємства здійснювати 

моніторинг та контроль за процесом виготовлення, зберігання, 

реалізації й доставки продукції до споживача; автоматизовано 

розробляти плани оптимальних запасів та з’ясовувати причини 

понаднормових відхилень від плану; здійснювати у  зручній для 

працівників підприємства формі аналіз показників товарообігу із 

використанням ретроспективної інформації з електронної бази 

даних;  надавати допомогу управлінню в автоматизованому 

прогнозуванні перспективного розвитку підприємства; подавати 

підсумкову інформацію візуально в інтерактивному режимі з 

використанням графічних та табличних засобів [311, с. 129]. 

Змінюючи в цілому діяльність підприємства процес 

інформатизації забезпечує суттєві переваги в роботі системи 

управління підприємством: можливість отримання своєчасної, 
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достовірної, необхідної та достатньої інформації у зручній формі 

для прийняття адекватного ситуації рішення менеджерами 

підприємства; ефективне уникнення проблем невпорядкованості 

та хаотичності в роботі підприємства; забезпечення проведення 

інтелектуалізації, переходу до комплексного розв'язання 

взаємопов'язаних завдань управління і безпаперової технології 

руху інформаційних потоків; сприяє підвищенню ефективності 

інформаційної системи менеджменту підприємства, яка покращує 

задоволення наявних і потенційних потреб споживачів; дозволяє 

за рахунок збільшення продуктивності праці та інтенсифікації 

виробничих процесів забезпечити більший прибуток і можливість 

проведення гнучкої цінової політики на ринку. 

Суттєвим результатом технологічного прогресу та 

впровадження інформаційних систем на підприємстві є виділення 

в окрему сферу безпосередньо управління змінами. Складовими 

цієї сфери є зокрема впровадження ІС, роз'яснення її переваг 

персоналу підприємства, моделювання процесу змін, а також 

чітке усвідомленням кінцевого результату. На початку 

впровадження важливо дати відповідь на три запитання: чи 

потрібно змінюватись, що має бути результатом змін і як 

здійснити зміни у найбільш ефективний спосіб. 

Управлінські процеси, як відомо, складаються із збирання, 

обробки та поліпшення інформації, прийняття рішень щодо 

розвитку завдань та ресурсів, процесів комунікації та мотивації 

тощо; вони призначені для вираження стратегічної логіки 

(платформи) функціонування підприємства в ринковому 

середовищі. 

Т.М. Берднікова відзначає, що основою об’єктивності управлінської 

інформації є дотримання принципів порівнянності, своєчасності, 

достовірності, послідовності, повноти, прозорості, корисності, 

нейтральності, релевантності та репрезентативності [28, с. 36]. 

У концепції стратегічної платформи поєднані основні 

динамічні, системні, когнітивні та цілісні підходи щодо розвитку 

і оцінки ринкових можливостей підприємств. Її застосування 

може полегшити підприємствам України освоєння 

довгострокового управління на засадах ринкових методів 

господарювання, що є особливо актуальним для умов ринкової 

економіки. 
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Розпочинати процес бажано за наявності чіткої відповіді на 

всі запитання в якому б напрямку не розвивались інформаційні 

технології і системи у майбутньому, як би вони не називались, і 

яку би технічну платформу не використовували, очевидно, що 

для багатьох підприємств використання сучасних інформаційних 

систем вже стає реальністю. 

Для забезпечення якісного рівня управління підприємств 

необхідно використовувати сучасні інформаційні системи та 

технології. Застосування інформаційних систем в обліку допоможе 

забезпечити всі рівні управління необхідною інформацією для 

прийняття управлінського рішення. Інформаційні системи 

включають як спеціалізовані програмні продукти так і програмні 

продукти загального призначення [83, с. 10]. 

He слід сподіватись, що інформаційні системи замінять собою 

управління підприємством або прийняття рішень, але вони стануть 

надійним інструментом підтримки такої роботи коли це потрібно. 

Г.О. Чорноус відзначає, що інформаційна система, здатна 

підтримувати процеси прийняття рішень в сучасних умовах, 

повинна мати в своєму арсеналі не лише потужні методи аналізу, 

моделювання і прогнозування, значна увага в ній має приділятися 

технологіям пошуку прикладного знання. Навіть найпотужніші 

засоби обробки гігантських масивів даних та системи їх 

візуалізації не зможуть цілковито автоматизувати процес вибору 

рішення, адже в більшості випадків ситуація є унікальною і 

остаточне рішення має залишатися за людиною [448, с. 38]. 

 

1.4. Іноземний досвід розвитку інформаційних систем в 

історичній проекції 

 

Сьогодні людство все більш усвідомлює, що інформація є 

навіть є більш важливим фактором соціального розвитку ніж інші 

ресурси. Можливість оволодіння інформацією за допомогою 

нових технологій дає змогу сприяти інформатизації суспільства. 

Інформатизація покликана сприяти трансформації рівня 

життєдіяльності людини. Однією з причин дисбалансу 

економічного розвитку передових і слабо розвинених країн є 

розходження в рівні інформатизації суспільства, яке породжує 

нестабільність у відносинах між країнами [158, с. 35]. 
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Ми погоджуємося з В.М. Нижником та Д.С. Тереховим в 

тому, що «… сучасний стан рівня автоматизації українських 

підприємств суттєво відстає від рівня західних компаній. Тому 

для того щоб зрозуміти причини такого значного відставання і 

оцінити реалії сучасної ситуації, яка склалася на сьогодні з 

впровадженням інформаційних систем та інформаційних 

технологій на мікро- та макрорівнях у нашій країні слід 

розглянути еволюцію розвитку автоматизованих інформаційних 

систем як на заході, так і на теренах нашої країни» [318, с. 220]. 

Сучасна Японія відноситься до числа країн, де 

інформатизація суспільства, з відповідною перебудовою його 

виробничої й соціальною інфраструктур, носить цілеспрямований 

характер. Наукові, методичні, організаційні, експериментальні, 

промислові й різні інші види робіт здійснюються комплексно, 

планомірно інтегруючи японське суспільство в суспільство 

інформаційне. 

Важливо відзначити, що розвиток японської інформаційної 

індустрії, хоча й відбувається в умовах ринку й конкуренції, 

здійснюється аж ніяк не стихійно. Держава формує й фінансує всі 

значимі технічні проекти, приділяє виняткову увагу базовим 

варіантам принципово нових машин і систем. 

Початком епохи інформатизації в Японії можна вважати 

1962 р., коли був прийнятий «Перший план комплексного 

розвитку країни», замінений потім «Новим планом комплексного 

розвитку країни». У ході їхньої реалізації вдалося стримати 

поглиблення диспропорцій в економічному розвитку, створити 

нові центри господарської й соціальної активності, «полюси 

зростання» у периферійних районах країни. 

В «План реконструкції Японського архіпелагу», що одержав 

назву «Плану К. Танака», що в 1972 р. став прем'єр-міністром 

країни, сприяв, безумовно, не тільки популяризації, але й 

проведенню його в життя, передбачалося підвищення 

комунікаційного потенціалу як ключа до вирішення поставлених 

завдань. 

Розвиток інформаційних мереж, створення нових, більш 

сучасних і розгалужених каналів зв'язку, як передбачалося 

планом, дозволили, по-перше, підняти науково-виробничий і 

культурний потенціал малих і середніх міст і перетворити їх у 
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центри поширення нових технологій; по-друге, створити подібні 

центри на нових територіях, обравши для них оптимальну 

спеціалізацію, і розраховувати на їхню роль як каталізатора 

науково-технічного прогресу в регіоні; по-третє, різко підвищити 

інформаційні функції великих міст. 

Як доповнення до «Плану К. Танаки» з'явилася програма 

Міністерства зв'язку. Відповідно до цієї програми було обрано 20 

міських зон, у кожну з яких входить кілька прилеглих міст. 

Кожна зона забезпечувалася розробленим устаткуванням і 

спеціально підготовленими кадрами. Реалізація програми 

забезпечила формування інформаційного сектору й підтримку 

пріоритетних напрямків регіонального розвитку. 

З метою оптимального сполучення процесів інформатизації 

ведеться робота з деталізації й реалізації «Плану 

інформатизованих міст майбутнього». В «нових містах» 

передбачаються центри: щодо ведення ділових операцій, у т.ч. 

установи внутрішньої й закордонної інформації, установи зв'язку, 

служби доступу до баз даних, аудиторії для проведення конгресів 

і симпозіумів, лінгвістичне обслуговування; щодо розробки 

новітніх технологій, у т.ч. науково-дослідні інститути, 

обчислювальні комплекси, служби обробки й аналізу інформації. 

Такі структури інформаційної діяльності, у яких 

створюється особливо висока концентрація інформаційно-

обчислювальних і телекомунікаційних засобів, інженерних і 

наукових кадрів, одержали назву «телепортів». Значення 

«телепортів» не тільки в тому, щоб здійснювати інформаційне 

забезпечення економічних і соціальних процесів на великих 

територіях, але й у можливості через них підтримувати зв'язок з 

усім світом. 

Крім того, планом передбачено створення численних 

центрів для формування найбільш актуальних прикладних 

напрямків. У числі обраних напрямків: адміністративний банк 

даних для урядових закладів; «комп’ютополіс» - 

комп'ютеризоване місто; автоматизована лікарня; інформаційна 

система управління для підприємств і фірм; підготовка кадрів 

тощо. Під «інформаційною індустрією» тут розуміється 

багатогалузевий комплекс, куди входять електронна 

промисловість, послуги зв'язку, інформаційне обслуговування. 
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Високі темпи розвитку інформаційної індустрії забезпечили 

Японії вихід у число лідируючих країн, що послідовно 

перетворять своє суспільство в інформаційне. Однак варто 

відзначити, що рух у цьому напрямку почався в Японії з досить 

низького рівня. За коефіцієнтом комплексної оцінки – 

забезпеченість автоматизованими системами управління, 

засобами зв'язку, галузей їхнього використання - Японія в 1965р. 

відставала від США, Англії, Франції й Німеччині в 1,5-2,5 рази. 

Але вже через десять років Японія мала комплексну оцінку в 1,2-

1,3 рази вищу, ніж європейські країни. 

Разом з тим не можна зі сказаного робити висновок про 

остаточне настання в Японії «інформаційної ери». При цьому 

особливі труднощі випробовують не верхні, а нижні верстви 

економіки, де властиво й реалізуються ідеї інформаційного 

суспільства. При швидкому підвищенні рівня інформатизації 

зростає вартість і знижується надійність виробничого апарату, 

збільшуються масштаби взаємодії з виробничим персоналом. 

Проблема «людино-машинного середовища» 

характеризується станом, коли здатність виробництва до 

освоєння інформаційного устаткування перевищує здатність 

користувачів організувати його практичне використання. 

Відсутність підготовленого персоналу, як основного фактору, що 

стримує комп'ютеризацію, відзначають 56,2% великих і 38,8% 

дрібних і середніх фірм і підприємств. Хоча процес 

інформатизації у великих фірмах іде значно швидше, ніж у 

дрібних й середніх, труднощі, з якими вони зіштовхуються, ті ж 

самі (табл. 1.3). 

Другим стримуючим комп'ютеризацію фактором 

респонденти називають інформаційне обслуговування. У Японії 

інформаційне обслуговування підрозділяється на три напрямки: 

розробка програмного забезпечення, надання інформації й 

обробка даних.  

Найбільші труднощі (2-6 пункти) респонденти зв'язують із 

програмним забезпеченням. У зв'язку із цим підприємства 

користуються, в основному, готовими рішеннями. При 

загальному збільшенні вартості інформаційного забезпечення з 

3193,5 до 15822,6 млрд. ієн, структура витрат коштів має 

тенденцію до зміни. 
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Таблиця 1.3 

Проблеми комп'ютеризації в підприємствах промисловості, 

будівництва, оптової й роздрібної торгівлі в Японії, %* 
№ 

п.п. 

Характер проблем, що виникають у ході 

комп'ютеризації 

Великі 

підприємства 

Дрібні й 

середні 

підприємства 1. Труднощі в забезпеченні персоналом для 

роботи з автоматизованими системами 

управління 

56,1 38,7 

2. Труднощі зміни програм і тим самим 

розширення використання автоматизованих 

систем управління 

34,6 39,6 

3. Необхідність переходу на більш високий 

рівень оформлення господарської інформації 

47,4 38,4 

4. Труднощі у використанні старих готових 

програм для переходу на нові автоматизовані 

системи управління 

22,3 23,2 

5. Труднощі в одержанні комплектів програм, 

що повністю відповідають всім  вимогам 

виробництва 

24,5 19,8 

6. Втрата гнучкості робочих процедур у зв'язку 

із стандартизацією програм 

21,4 19,8 

7. Недостатній рівень консультування з боку 

виробників і постачальників автоматизованих 

систем управління 

8,2 9,7 

8. Невідповідність між витратами на 

комп'ютеризацію й досягнуті результати 

8,8 7,2 

9. Інші причини 2,5 0,8 

10. Які-небудь проблеми відсутні 11,1 17,6 
*Джерело: [51, 158, 308] 

 

Безумовно, у ході подальшої реалізації зазначених вище 

планів і програм, вплив відзначених респондентами труднощів 

зменшується, що підтверджується темпами економічного 

розвитку країни. Разом з тим слід зазначити консервативність 

людського фактору, тому що важлива не тільки підготовка 

персоналу роботі на автоматизованих системах управління, а 

зміна мислення. Процес цей має певну перманентність. 

Відзначені японськими експертами проблеми комп'ютеризації 

чітко простежуються й в Україні. Непідготовленість кадрів, багато в 

чому недостатній рівень власного програмного забезпечення, 

відсутність розгалуженої мережі підтримки характерні для 

сьогоднішнього дня. Певний інтерес у цьому плані представляє 

діяльність італійської фірми Оліветті. 
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Фірма Оліветті на своїх заводах виробляє електронні 

обчислювальні машини, периферійне устаткування, розробляє проекти 

систем управління й організує курси щодо підготовки користувачів. 

Обслуговування споживачів продукції фірми складається з 

поставки устаткування для комплексного вирішення проблеми 

комп'ютеризації, включаючи центральний обчислювальний центр і 

периферійні ділянки, проектування системи й забезпечення 

програмами для розрахунків на автоматизованих системах управління 

стандартних і стандартизованих завдань, експериментальну перевірку 

системи на обчислювальному центрі підприємства, навчання 

персоналу, гарантійного ремонту встановленого устаткування. 

Рішенням цих завдань щодо обслуговування замовників 

займається спеціальний підрозділ фірми - відділ впровадження 

систем. Відділ складається з організаторів, що займаються 

вивченням проблем замовника, проектуванням і впровадженням 

комп'ютерних систем; програмістів; сектору навчання персоналу 

обчислювальних центрів замовника; експериментального 

виробництва; лабораторії пошуків (конструкторське бюро); 

підрозділу щодо обслуговування замовника, допоміжних служб. 

Основним принципом функціонування створюваної інформаційної 

системи є забезпечення фахівців підприємства - замовника 

диференційованої інформації, тому що фахівці використовують 

інформацію для вирішення цілком конкретних завдань у своїй сфері 

діяльності. Часто ті самі дані, але в різному ступені повноти, можуть 

бути використані для одержання інформації, що відрізняється. 

Схему організації потоку інформації, що може бути 

використана як для великого підприємства, що має відділення, 

так і для територіального органу, що управляє декількома 

підприємствами представлено на рис. 1.4. 

Повчальний досвід організації внутрішньофірмової системи 

інформаційного забезпечення у виробничих, фінансових, 

страхових та в інших підприємствах США. Аналіз пройденого 

ними шляху від комп'ютеризації робочих місць до інформатизації 

діяльності підприємств вплине на прискорення інформатизації 

підприємств і органів управління нашої країни. Для цих цілей 

може бути використаний досвід створення інформаційних 

систем, оцінки внутрішньофірмової інформації, вирішення 

виникаючих проблем, методи організації інформаційних потоків. 
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Рис.1.4. Зразкова схема функціонування центральної станції  

з обробки даних* 
*Джерело: складено автором 

 

Інформатизація суспільства взагалі, підприємств зокрема, 

обумовлена об'єктивною необхідністю, що намітилася у США 

наприкінці сімдесятих років XX століття тенденція падіння темпів 

зростання промислової продукції викликала зниження зайнятості в 

будівництві, сільському господарстві, металообробці, збільшення 

чисельності працюючих у невиробничій сфері й скорочення 

капіталовкладень у виробництво. 

З розширенням невиробничої сфери за рахунок розвитку 

приватних підприємств в оптовій і роздрібній торгівлі, сфері 

послуг в аграрному й промисловому секторах економіки, 

фінансовій й галузевій діяльності, зросла складність управління в 

умовах концентрації виробництва, загострення проблеми 

реалізації, посилення конкурентної боротьби, потік 

документообігу виріс у кілька разів. 

Природно, чисельність адміністративно-управлінських 

працівників за досліджуваний період потроїлася й досягла 18 млн. 

чоловік, або 20% загальної чисельності робочої сили. Витрати на 

утримання апарату управління всіх рівнів і форм досягли 800 млрд. 

доларів США. Збільшення грошових витрат у невиробничій сфері 

розглядалося як один з факторів інфляційних процесів, зростання цін. 
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Проблема підвищення ефективності адміністративно-управлінської 

праці перетворилася в велику загальнонаціональну проблему. 

Тому уряд змушений вжити екстрених заходів щодо їхнього 

обмеження. Президент видає указ про діяльності державних відомств 

і приватних підприємств для того, щоб домогтися підвищення 

продуктивності праці, конгрес США приймає закон про реформу 

цивільної служби, що спрямований на підвищення ефективності 

управлінської праці й стримування витрат на утримання апарату 

управління в державних установах і приватних підприємствах. 

Однак перший етап реалізації зазначених документів 

виявився не настільки успішним, як очікувалося, хоча цей період 

і характеризується швидким удосконаленням обчислювальної 

техніки. Наприклад, у порівнянні з 50-ми роками, швидкість дії 

автоматизованих систем управління 80-х років XX століття 

зросла в 1000 разів, вартість здійснення кожних 100 тис. операцій 

знизилася з 1,26 дол. до менш 1 центу. 

Темпи зростання виробництва обчислювальної техніки в цей 

період в 35 разів перевищили середні темпи зростання економіки 

США. Найбільш складної виявилася перебудова саме на нижніх 

етапах управлінської ієрархії. Із 100 обстежених великих 

промислових підприємств тільки 14 розгорнули активну роботу з 

автоматизації праці конторських службовців, а 50 навіть не 

приступали до планування яких-небудь заходів у цій сфері. 

Сформований стереотип мислення, документообіг, звички 

роботи більшості керівників, відсутність наочного прикладу - все 

це не сприяло усуненню психологічного бар'єру, що 

перешкоджає переходу до нових методів роботи. 

Крім того, підприємства, що активно беруть участь у 

процесі, в основному вирішували проблему створення баз даних, 

комп'ютеризації робочих місць основних виконавців з підготовці 

й уведення інформації, формування робочих груп тощо. 

Створені у великих підприємствах обчислювальні центри за 

принципом поділу праці між спеціалізованими за певним видом 

інформації робочими місцями фактично виконували, як і колись, 

таку ж рутинну роботу по збору й зберіганню інформації про 

наявність матеріалів і сировини на складах, кадрах. 

Начальники операційних центрів змушені були займатися не 

якістю інформаційного потоку, а технічними й організаційними 
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питаннями. У ці групи не входили спеціалісти, що займаються 

питаннями змісту інформації. 

Якість управлінської інформації – це її здатність 

задовольнити інформаційні потреби користувача(менеджера) при 

прийнятті ним науково обґрунтованих управлінських рішень. 

Висока якість інформації означає її здатність повністю 

забезпечити інформаційні потреби користувача за всіма 

критеріями оцінки [302, с. 132]. 

Відсутність достатньої інформації, низька її якість і 

несвоєчасність породжували умови, як і колись, для прийняття 

вольових рішень, що неминуче вело до прорахунків і помилок в 

управлінні виробництвом. Про яке-небудь скорочення 

чисельності управлінського апарату мови не могло й бути. Робота 

спеціалістів в галузі інформаційного забезпечення в цей період 

можна порівняти з роботою малокваліфікованих техніків. 

І все-таки перший період комп'ютеризації не пройшов 

даром, незважаючи на його невисоку ефективність. Саме головне 

- інтерес до комп'ютеризації на нижніх рівнях ієрархії управління 

не знизився, а зріс. У чималому ступені цьому сприяв й сам 

розвиток комп'ютерної індустрії. Спочатку у великих, а потім у 

середніх підприємствах почали створюватися колективи фахівців 

із створення інформаційних систем. До їхньої роботи залучалися 

консультанти з використання обчислювальної техніки й розвитку 

програмних засобів. 

Робота щодо удосконалення управління системи інформації 

в рамках підприємства потребувала проведення всебічних 

наукових досліджень. Виникла необхідність одержання знань, що 

дозволяють сформулювати потребу керівників підприємств в 

інформації, дати якісну й кількісну характеристику 

інформаційних потоків і на цій основі визначити структуру 

технічних засобів для обробки даних. 

У результаті з'явилася нова дисципліна - управління 

внутрівиробничою системою інформації, змінився підхід до 

оцінки інформації. По-перше, стали чітко розрізняти два поняття: 

«дані» і «інформація». По-друге, технічні засоби, що 

використовуються для обробки, зберігання й передачі інформації, 

стали розглядатися як новий вид ресурсів з метою підвищення 
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ефективності виробництва. По-третє, виробнича інформація 

одержала статус певного роду товару. 

Поряд з вартістю, виробнича інформація має також споживчу 

вартість, тому що вона використовується для задоволення потреб 

керівників, що забезпечують підготовку й прийняття рішень. У ряді 

досліджень уточнювалося саме поняття «комплексна обробка 

інформації». Стало очевидним об'єднання в єдиний комплекс всіх 

технічних засобів збору, обробки й передачі інформації. 

У ході дослідження американських підприємств виявлено п'ять 

рівнів комплексної автоматизованої обробки інформації. Перший з них - 

автоматизація процесів збору, обробки, зберігання й видачі інформації; 

на другому - поряд з автоматизацією процесів першого рівня 

використовуються пристрої для обробки текстової, а також графічної 

інформації; третій рівень характеризується інтеграцією окремих 

процесів обробки інформації в єдину внутрівиробничу систему. На 

четвертому рівні - повне забезпечення керівника інформацією. П'ятий 

рівень - повна відповідність технічного, обслуговуючого устаткування й 

засобів та організаційних форм управління. 

У ході практичної реалізації комплексної обробки 

інформації американським підприємствам довелося вирішити ряд 

проблем. Перша проблема - перехід до єдиної системи обробки 

всіх видів даних - текстових, цифрових, графічних. Друга 

проблема - прискорення пошуку й видачі інформації шляхом 

усунення перешкод. Для вирішення проблеми створена 

ефективна система зберігання даних і інформації. Для зручності 

всі відомості підрозділили на активну інформацію, що 

користується постійним попитом, і пасивну, попит на яку 

виникає періодично. Третя проблема пов'язана з необхідністю 

структуризації необхідного устаткування. Для цього була 

розроблена типова схема (табл. 1.4). 

Р.В. Прокопенко та Є.Н. Абаєва відзначають, що постійне 

збільшення обсягів інформації вимагає її систематизації, що 

спричиняється необхідність  створення інформаційного забезпечення 

різноманітних систем управління підприємством [363, с. 109]. 

Систематизація й впровадження технічних засобів 

розглядається як первісний етап роботи в галузі інформатизації. 

Важливого значення набуває організація техніки й розвитку 

програмних засобів. Робота щодо удосконалення управління 
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системою інформації в рамках підприємства потребувала 

проведення всебічних наукових досліджень. 

Таблиця 1.4 

Структура устаткування для комплексної обробки 

інформації в США* 

№ 

п/п 

Етапи процесу обробки 

даних і одержання 

інформації 

Матеріали й устаткування 

1. Підготовка даних для 

введення в систему 

Підготовлений рукописний й надиктований текст; 

машинописний текст; термінальний пристрій 

2. Машинна обробка 

цифрових і текстових 

даних 

Пристрій оптичного розпізнавання позначень; 

пристрій обробки текстової інформації 

3. Мікрографування 

інформації 

Фотокамера для швидкого відновлення інформації 

на мікрофільмах; фотокамера для 

мікрофільмування інформації; фотокамера для 

мікрофільмування більших обсягів інформації 

4. Зберігання й видача 

інформації 

Пристрій зберігання й видачі інформації 

5. Відтворення інформації 

на папері 

Дублікатор для одержання мікрофільмів; 

друкований пристрій з мікрофільмів 

6. Доведення інформації 

до користувачів 

Пристрій для читання мікрофільмів; термінальний 

пристрій; пристрій для друкування тексту; спосіб 

передачі тексту 

*Джерело: [51, 158, 308] 

Виникла необхідність одержання знань, що дозволяють 

сформулювати потребу керівників підприємств в інформації, дати 

якісну й кількісну характеристику інформаційних потоків, і на цій 

основі визначити структуру технічних засобів для обробки даних. 

Швидкому розвитку систем і засобів обробки даних сприяла 

активна робота із створення бібліотек ефективних прикладних 

програм, що розширюють можливості користувачів 

обчислювальної техніки. Мова йде не про здійснення окремих 

обчислювальних операцій, а про розширення творчих 

можливостей керівників на основі діалогової роботи з базою 

даних і використання всього арсеналу накопиченої інформації. 

У результаті активних робіт з виявлення можливостей більш 

ефективного інформаційного обслуговування процесу прийняття 

управлінських рішень одержали розвиток два напрямки 

використання обчислювальної техніки в зазначених цілях. Перший 

пов'язаний з розвитком і використанням інформаційних баз даних і 

інформаційно-пошукових систем, другий - з моделюванням, 
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побудовою моделей стану й поводженням керованих підприємством 

об'єктів у всіляких виробничих, фінансових та інших ситуаціях. 

Перший напрямок в певній мірі має місце в реалізації його й 

в Україні (бухгалтерський облік, контроль і облік руху матеріалів 

тощо). Однак, другий напрямок у практичній підприємств 

перебуває практично на нульовій оцінці, хоча для керівника саме 

цей напрямок робить процес управління творчим, науковим. 

У США, поряд із широким використанням баз даних і 

інформаційно-пошукових систем, все більш важливе значення 

надається моделюванню. Розширенню його застосування сприяло, з 

одного боку, широке висвітлення в економічній літературі 

технології імітаційного моделювання. З іншого боку - створення 

пакету програм спеціалізованої діалогової системи, що одержала 

назву системи обслуговування творчої діяльності керівників. 

Більшість великих підприємств мають спеціалізовані 

підрозділи з підвищення кваліфікації кадрів відповідно до 

розробленої для всіх виробників концептуальної системи 

навчання. Дрібні й середні підприємства, які не мають 

можливостей організації таких центрів із-за недостатності 

фінансових коштів, направляють своїх працівників на зовнішні 

платні курси, що організуються консультаційними фірмами, або 

запрошують консультантів. 

Одночасно приймаються заходи щодо подолання інерції сталих 

звичок. Для цього широко використовуються так зване позитивне 

стимулювання (виплати грошових премій, публічне визнання заслуг, 

підвищення по службі, тощо) або негативне стимулювання (повчальні 

бесіди, публічна критика, відрахування із зарплати та ін). 

Короткий огляд формування й функціонування інформаційної 

системи свідчить, по-перше, про комплексність комп'ютеризації - 

комп'ютери без відповідних програм не можуть функціонувати. По-

друге, основним початком інформатизації є системний підхід. 

Інформатизацію не можна розглядати як комп'ютеризацію 

робочого місця, а як більш широку сферу, що зачіпає питання 

ієрархії інформаційного середовища, характеристики 

користувачів, питання генерування інформації й нових знань. 

Японський досвід говорить, що інформатизація орієнтована не 

тільки на удосконалення управління, а більшою мірою на 

виробничий апарат, який, будучи основним споживачем 
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економічних ресурсів, об'єктивно має потребу у відповідному 

обсязі інформаційних ресурсів. 

У багатьох великих підприємствах інформаційні 

управлінські системи перетворилися в невід'ємну частину 

виробництва й стали проектуватися одночасно із проектуванням 

кожного нового виробничого об'єкту. 

У Франції інформаційно-управлінська система 

використовується товариством з планування приватної власності при 

регулюванні ринку, у Данії - комісіями у сфері контролю створення й 

ведення виробничих підприємств, у Німеччині інформаційно-

управлінська система концентрує відомості про перспективи 

розвитку, обсяги і структуру виробництва, використовується при 

нарахуванні податкових пільг, регулюванні ринку. 

Розглядаючи інформаційне забезпечення підприємств США 

й західноєвропейських країн, треба, на наш погляд, в основу 

брати умови нашого виробництва. Це дозволить, по-перше, 

позначити інформаційні потоки, їхній зміст і адресність, по-

друге, не видавати бажане за дійсне. 

Прагнучи одержати продукцію високої якості для забезпечення 

умов успішної діяльності, інтегратори й кооперативи прибігають до 

жорстко регламентованих вимог з технології виробництва, 

дотримання яких перебуває під контролем підприємства - 

об'єднувача. Для цих цілей вони збирають, розробляють і надають 

підприємствам економічну й технологічну інформацію через 

налагоджену інформаційну систему. 

Тенденція до створення систем інформаційного 

забезпечення в західних країнах стала проявлятися найбільше 

чітко у зв'язку із процесами концентрації, кооперування й 

спеціалізації. В Україні процес формування єдиного 

інформаційного простору завжди був у центрі уваги науки і 

практики. У тридцяті й наступні роки XX століття - збір даних за 

допомогою телефону й публікації зведень. 

З одного боку, недоліком апаратного оснащення й 

відсутність засобів зв'язку є стримуючим фактором реалізації 

ряду проектів; з іншого боку, у зв'язку з розвитком реформ 

намітилося зрушення до комп'ютеризації робочих місць і 

створенню інформаційно-довідкових систем. 
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В останні роки проблема удосконалення управління 

виробництвом знову в центрі уваги законотворчих, наукових, 

регіональних органів і установ. Однак проблема інформаційного 

забезпечення, що повинна удосконалюватися одночасно із структурою 

управління, за інерцією обмежується локальними системами на рівні 

підприємства або інформаційно-довідкових систем. 

Виключення сфери матеріального виробництва, як 

найважливішого джерела даних і головного користувача 

інформаційних систем із системи інформаційного забезпечення - 

це, на наш погляд, повторення помилки, яка допущена, як було 

показано вище, у Японії й США. Але в цих країнах вона була 

виправлена за рахунок державного авторитету. 

Вивчення досвіду структуризації інформаційної системи, 

формування інформаційних потоків у зарубіжних підприємствах, 

що пройшли етап початкової комп'ютеризації й приступили до 

освоєння повноцінних інформаційних технологій в управлінській і 

виробничій діяльності, може стати важливим фактором прискорення 

процесу інформатизації на рівні українських підприємств. 

Подолання істотного відставання розвитку зв'язку і 

телекомунікаційних технологій України від світових показників 

даних процесів можливо лише на основі реалізації детально 

розробленої цільової програми побудови інформаційного 

суспільства нашої країни [314, с. 155]. 

У цей час у Україні створилися умови для здійснення 

інформатизації економіки й управління більш високими темпами, 

ніж, наприклад, у США, у яких сучасний рівень був досягнутий 

за п'ятдесят років. Справа в тому, що, по-перше, вже немає 

необхідності проходити шлях удосконалення технічних засобів 

збору, обробки, зберігання даних і передачі інформації; по-друге, 

є досвід, вивчення якого дозволяє адаптувати до наших умов 

організаційні й методичні підходи до формування й 

функціонування інформаційних систем. І, нарешті, у нас іде 

досить високими темпами процес комп'ютеризації, є власний 

досвід і наукові розробки з досліджуваної проблеми. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Резюмуючи різні висловлення, можна сказати, що в 

поняття «інформація» вкладаються наступне: повідомлення про 

стан справ, відомості про що-небудь; повідомлення, яке 

нерозривно пов'язане з управлінням, сигнали в єдності 

синтаксичних, семантичних і прагматичних характеристик; 

передача, відображення своєрідності в будь-яких процесах і 

об'єктах; позначення деякої форми зв'язків або залежностей 

об'єктів, явищ. 

2. У дослідженні узагальнено поняття «економічна 

інформація», під якою розуміються відомості про процеси 

виробництва, відтворення, реалізації й споживання продукції, про 

характеристики економічних об'єктів, формування й 

використання капіталу, стан економічних ресурсів і фінансових 

систем, рух фінансових потоків, кон'юнктуру ринків і курси 

валют та інші відомості. Перетворення, упредметнення 

економічної інформації повинно здійснюватися на базі 

інформаційних технологій, розвиток яких сприяє виникненню 

сталої й постійної індустрії економічної інформації, яка формує 

необмежені можливості оперування з економічним 

інформаційним ресурсом. 

3. Встановлено, що наука про інформацію ґрунтується на 

матеріалістичній теорії пізнання. Можна сформулювати три 

найважливіших висновки: існують речі незалежно від нашої 

свідомості, незалежно від іншого відчуття; ніякої принципової 

різниці між явищем і річчю в собі немає й бути не може, різниця 

є просто тим часом, що пізнано, і те, що ще не пізнано; у теорії 

пізнання, як і у всіх інших галузях науки, варто міркувати 

діалектично, тобто не припускати готове й незмінним наше 

пізнання, а розбирати, яким чином неповне, неточне знання стає 

більш повним і більш точним. 

4. Обґрунтовано, що інформатизація, як засіб забезпечення 

формування ї функціонування індустрії інформації в 

інформаційному суспільстві це не тільки і не стільки галузі 

машинобудування і приладобудування (технічна, 

інфраструктурна складова частина інформатизації), не тільки і не 

стільки виробництво програмних продуктів забезпечення 
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життєдіяльності комп’ютерних і телекомунікаційних систем; 

мереж, комплексів (технологічна складова інформатизації), 

скільки виробництво нових інформаційних ресурсів, що 

нагромаджується суспільством за рахунок нарощування 

потужності інтелектуальної компоненти у кожній з зазначених 

вище складових. 

5. Тому однією з перешкод на шляху розвитку 

інформаційного суспільства в Україні є недостатня законодавча 

базу для стимулювання підприємницької діяльності. Інша 

перешкода - технічний рівень і масштаби застосування 

інформаційних технологій в Україні, які залишаються значно 

нижчими, порівняно з європейськими показниками. Хоча наша 

країна належить до п'ятдесяти найбільших країн за кількістю 

населення і за площею території, а також має один з найвищих у 

світі індексів освіченості і величезний потенціал, за індексом 

телекомунікаційної підготовленості посідає останні місця. 

6. Встановлено, що визначальною характеристикою 

сучасності стає велика кількість інформаційно-комунікаційних 

технологій, які нас оточують. Лише свідоме розуміння їх 

сутності, призначення та впливу на соціально-економічне 

середовище забезпечить тривалий успіх для кожного 

громадянина і вітчизняних виробників, а також інтегрованих 

структур бізнесу. 
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2.1. Методологічні засади дослідження інформаційного 

забезпечення в управлінні підприємством 

 

Чітке визначення потреб в інформації є основною й 

необхідною умовою побудови ефективної інформаційної системи. 

Часом затрачаються величезні кошти на придбання апаратних і 

програмних засобів, створення складних масивів даних, але без 

визначення реальних потреб в інформації не забезпечується 

ефективність управлінської діяльності у сфері вирішення завдань, 

що становлять соціальне замовлення органу управління. 

Отже, не більш широке накопичення раніше існуючих даних, 

не більше число проведених нарад, а вивчення важливих перед 

керівництвом підприємства проблем і завдань дозволяють 

визначити яка саме потрібна інформація, як з погляду прийняття 

управлінських рішень, так і з погляду удосконалення технологічних 

процесів, де інформація виступає як виробничий ресурс. 

Збільшення числа суб'єктів ринку, вихід виробничих і 

комерційних зв'язків, традиційні зміни, що пов'язані з ризиками 

економічного порядку, створюють певні труднощі управління 

підприємством. Керівник змушений протягом тижня контактувати із 

знаною кількістю суб'єктів ринку. Складність управління зростає у 

зв'язку з необхідністю освоєння нових технологій в умовах 

недостатності фахівців і зношеності техніки. Оперативна плинність 

«з'їдає» основний робочий час і не дозволяє системно оцінити 

обстановку й дійсно планувати перспективу. 

О.А. Мельникова відзначає, що «…досить часто на 

підприємствах керівникам та менеджерам різних рівнів 

доводиться планувати управлінські рішення за умов малої 

кількості інформації та її недостовірності, а кінцеві результати не 

завжди співпадають з тими, які було передбачено. Тому в таких 

випадках враховують незаплановані невизначеності або ризики, 

які завжди супроводжують керівників та менеджерів при 

прийнятті рішень [301]. 

У цих умовах складно переоцінити значимість органів управління 

в рішенні проблеми узгодження принципів ринкової економіки. У 

системі управління чітко простежуються два напрямки діяльності. 

Перший з них пов'язаний з облаштованістю робітників, другий - з 

виробництвом, розподілом продукції й споживанням ресурсів. 
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Хоча обидва напрямки взаємообумовлені, реалізуються вони 

різними органами управління. Ознака виникнення будь-якої 

проблеми - зниження рівня функціонування керованої економічної 

системи. Скорочення відтворювальних процесів об'єктивно 

обумовило увагу до проблеми управління виробництвом. 

Під управлінням ми розуміємо варіантне дослідження стану 

елементів системи за різними коливаннями і організація деяких 

дій, що спрямовані на досягнення динамічної рівноваги системи. 

У зв'язку із цим орган управління підприємства покликаний 

вирішувати певні завдання. Завдання із загальними 

характеристичними властивостями формують функцію. 

Величини, що залежать від інших так, що зі зміною других 

міняються й перші, прийнято називати їхніми функціями. 

Діяльність на будь-якому рівні (робоче місце, трудовий 

колектив, підприємство), за будь-якою спрямованістю 

(виробництво, матеріально-технічне забезпечення, наука, 

навчання) реалізується в результаті виконання функцій аналізу, 

планування, організації, регулювання, контролю, зв'язку. У той 

же час зміст функцій, а це - завдання, що відображають 

замовлення суспільства - змінюється залежно від умов діяльності. 

Регулювання зв'язків стає основною функцією фахівців 

органу управління й, тільки той з них буде мати авторитет, хто 

досконало володіє технологією регулювання зв'язків. 

Однак, у практиці, наукових рекомендаціях і в законодавчих 

актах органи управління поки не мають однозначного визначення. 

Така розмаїтість одночасно функціонуючих (управління й відділи, 

інформаційно-аналітичні центри, асоціації, союзи 

товаровиробників) свідчить, по-перше, про наявність проблеми, 

вирішувати яку повинні науково-дослідні установи і органи 

управління, по-друге - про значимість цього рівня управління. 

З огляду на розмаїтість цільової діяльності підприємств 

виникають труднощі визначення завдань органу управління й 

необхідної інформації для їхнього вирішення, виходячи з конкретного 

досвіду роботи. Розробка всеосяжних, загальних для всіх умов 

величезної країни, рекомендацій зі змісту функцій органів управління 

не виконає поставлених завдань. Переважніше розглянути методологію 

визначення завдань органу управління, використання якої дозволить у 

конкретних умовах уточнити зміст управлінських функцій. 
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В сучасних умовах нами зроблено спробу вирішення цього 

завдання шляхом екстраполяції, коли висновки, що зроблені в результаті 

вивчення однієї частини явища, поширюються на іншу його частину. Як 

предмет вивчення можуть бути, по-перше, пропозиції, що містяться в 

законодавчих актах і рекомендаціях з організації господарського 

регулювання, види діяльності інформаційно-консультаційних центрів. 

По-друге, досвід комітетів з виробничої політики. 

Законодавчими актами й рекомендаціями органам 

управління можна запропонувати: удосконалення сформованих 

економічних зв'язків; розробка бізнес-планів, формування даних 

про поточну діяльність підприємств, фінансовий менеджмент і 

аудит, залучення інвестицій і кредитів, облік ринку цінних 

паперів (фінансово-економічний блок); правове забезпечення 

діяльності самого органу управління (асоціації, союзу) і членів 

організації (юридичний блок); оптимізація придбання 

матеріально-технічних ресурсів, послуг і збуту готової продукції 

(блок комерції й маркетингу); технологічний аудит існуючих 

виробництв і знову розроблювальних технологій, посередництво 

в придбанні машин і устаткування, «ноу-хау», питання екологічні 

й  запобігання надзвичайних ситуацій (технологічний блок). 

Також необхідні фінансові кошти, що пов'язані з витратами 

на оплату послуг обчислювальних центрів, придбання програм 

для автоматизованих систем управління і баз даних. Разом з тим 

варто враховувати, що рекомендації повинні ґрунтуватися не на 

узагальненні досвіду, а на теоретичних судженнях. 

Не ясні й завдання, що розв'язуються на договірних 

принципах з органами державної влади, підготовки, збору, 

аналізу, узагальнення й подання статистичної й оперативної 

інформації. Крім того, бізнес-план містить конфіденційну 

інформацію і його розробкою повинні займатися фахівці самого 

підприємства, у виняткових випадках необхідно вдаватися до 

допомоги сторонніх, насамперед, державних організацій  і не 

може, у загальному випадку, розглядатися як джерело 

комерційних доходів сторонніх розробників. 

Однак, дослідження дає підставу для формулювання ряду 

завдань, необхідність вирішення яких може бути доручена органу 

управління: фінансово-економічні завдання; юридичне 

забезпечення; маркетинг; техніко-технологічні завдання. 
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Досить повно даний зміст функцій органу управління можна 

представити у вигляді функцій, що спрямовані на вирішення 

завдань: інформаційно-аналітична (аналіз стану економіки; 

інформаційна система; надання допомоги тощо); планування 

(розробка прогнозів; експертиза проектів, бізнес-планів і т.д.); 

організація (лізингова діяльність, залучення трудових ресурсів і 

т.д.); координація (ринок готової продукції; кооперація і т.д.); 

контроль (бюджетні ресурси, охорона праці тощо); маркетинг 

(цінова політика; попит та пропозиція тощо). 

Інформаційно-консультаційним центрам ми пропонуємо 

маркетингові дослідження, інноваційні (комерційні) послуги, 

консультації, забезпечення зворотного зв'язку виробників з 

розробниками. Однак, така організаційна форма є невдалою, так 

як вона не має можливості здійснювати комерційну діяльність. 

Разом з тим, ці структури можуть зберегти державний статус 

шляхом трансформування й об'єднання їх з установами 

підвищення кваліфікації. У кожному разі, головним завданням 

інформаційно-консультаційних центрів стає просування 

інновацій у виробництво й встановлення зворотного зв'язку з 

науковими установами. 

А.А. Брояка відзначає, що розвиток інформаційно-

консультаційного обслуговування сільського господарства в 

Україні має чітко виражений еволюційний характер. 

Інформаційно-консультаційні служби намагаються 

удосконалювати свою організаційну структуру, більш глибоко 

вивчати проблеми сільськогосподарських товаровиробників, 

будують більш стратегічні плани. Важливим етапом у розвитку 

інформаційно-консультаційної діяльності в Україні стало 

формування законодавчої бази [52, с. 47]. 

Уточнення й можливе розширення переліку завдань, 

необхідність вирішення яких ставиться перед органом управління 

підприємства, проведено на основі поки ще недостатньо 

довгострокового досвіду роботи. На жаль, цей досвід поки не 

досліджений. Тому, для вивчення завдань, що стоять перед 

органами управління і визначення необхідної для цього 

інформації були використані методи інтерв'ювання й анкетного 

опитування керівників і фахівців. 
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Відомо, що: якщо керівник не може сформулювати завдання й 

не може сказати, що він очікує від інформаційної системи, зусилля 

щодо організації інформаційних потоків не дадуть результату; якщо 

керівник може сформулювати завдання й визначити, яка інформація 

йому потрібна для їхнього вирішення - тоді ми перебуваємо на 

шляху до створення інформаційної системи. 

Однак, як виявилося, керівнику підприємства не так просто 

визначитися із завданнями, а ще складніше - змусити керівника 

формулювати завдання й потреби в інформації. Досягнення мети 

забезпечується вирішенням завдань, які можна віднести до 

наступних груп за мотивами їхньої реалізації: завдання, що 

пов'язані з наданням допомоги товаровиробникам в організації 

виробництва; завдання, що пов'язані з державним інтересом 

раціонального використання фінансових ресурсів з державного та 

регіонального бюджетів; завдання, що пов'язані із плануванням і 

координацією; завдання, що пов'язані з корінною зміною методів 

і способів досягнення мети. 

Проведений аналіз дозволяє сформулювати основні функції 

органу управління підприємства й дати їх зразковий зміст (табл. 

2.1). Простежується ланкова ієрархія сформульованих завдань. 

Тому що не можна вирішити завдання планування й розміщення 

виробництва без наявності аналітичної інформації, або 

пропонувати спеціалізацію підприємства без оцінки 

раціонального розміщення виробництва товарної продукції тощо. 

На кожному наступному рівні відбувається інтеграція 

окремих питань, що вирішені на інших рівнях. Перший рівень 

завдань органу управління - аналітичний. Збір, класифікація й 

обробка первинних даних, нормативних, законодавчих 

документів і рекомендацій, результатів аналізів та 

консультування, становлять зміст роботи щодо вирішення 

завдання. 

Другий рівень – планування - розглядається як засіб для 

зміни систем, як процес, за допомогою якого системи 

пристосовують свої ресурси до зовнішніх і внутрішніх умов, що 

змінюються. В умовах розвитку ринкових відносин планування 

нами розглядається як засіб боротьби з невизначеністю 

майбутнього, як інструмент своєчасного бачення місця й 

значимості в практичній діяльності досягнень техніки й науки. 
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Таблиця 2.1 

Зміст цілей та завдань управління на підприємстві в умовах 

інформатизації* 
Цілі органу управління 

Інформаційно-

консультативна 

допомога 

Інформаційно-

аналітична 

діяльність 

Планування 

виробництва 

Організація 

виробництва та 

інформаційного 

зв’язку 

Регулювання 

виробничих 

зв’язків 

Контроль 

Завдання органу управління 

- В 

оформленні 

кредитів 

- -у 

встановленні 

зв’язків з 

іншими 

підприємствами 

- одержання 

економічної 

інформації 

- вирішення 

приватних 

завдань 

- створення 

бази даних 

щодо 

інновацій, 

комерційних 

відомостей 

- генеруванн

я поширення 

інформації 

- аналіз 

виробничо-

фінансової 

діяльності 

- аналіз 

стану й 

розвитку ринку 

продукції, 

сировини й 

послуг 

- підготовка 

нормативів 

- розміщення 

виробництва 

товарної 

продукції 

- обґрунтуван

ня умов 

впровадження 

нових 

технологій 

- динаміка 

розвитку 

виробничих 

комплексів 

- ринок збуті 

- розробка 

комплексних 

проектів 

фінансового 

оздоровлення й 

модернізація 

виробництва 

- оптимізація 

структури 

виробництва 

- система 

ведення 

господарства 

- освоєння 

інвестицій і 

інновацій 

- фінансова 

підтримка 

виробництва 

- організація 

єдиної бази 

даних і системи 

інформаційних 

потоків 

- оцінка стану 

ринку товарів, 

сировини, 

матеріалів, 

послуг 

- встановленн

я виробничих 

зв'язків 

- координація 

діяльності 

підрозділів 

- 

зовнішньоеконо

мічні святи 

- компенсаційні 

заходи при 

впливі 

негативних 

явищ 

- встановлення 

адресності й 

доцільності 

придбання 

машин, 

устаткування й 

ін. товарів 

- витрати 

фінансових 

коштів 

- економічна 

самостійність 

проектів і 

технологій 

- якість 

продукції, 

послуг 

- стан засобів 

виробництва 

 Рішення, що обов'язкові до реалізації 

Форма реалізації завдань органом управління 

Нарада Документи Допомога й 

формування 

інформаційно-

управлінських 

систем 

Рекомендації Пропозиції Директива, 

розпорядженн

я 

* Складено автором 

 

Ми розрізняємо прогноз, довгострокове, короткострокове й 

оперативне планування. У процесі планування фактично 

створюється модель системи, у складі якої перебувають 

господарюючі підсистеми. Структура системи визначає 

взаємозалежність і взаємозв'язок задіяних у ній об'єктів. 

Загальне керівництво повинно планувати систему 

відповідно до мети і прогнозу, визначати її склад, розташування й 

взаємозв'язок компонентів, можливі входи й виходи, 
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досліджувати її стабільність на інновації, здійснювати вибір 

цілей, методів і взаємозв'язків на системній основі для напрямку 

прийняття рішень і планування на різних рівнях організації. 

Участь керівників і фахівців у складанні загальних планів є 

обов'язковою. Це поліпшує їхнє бачення загальної мети 

підприємства. Планування в цьому аспекті - інтегруюча 

діяльність, що спрямована на досягнення максимальної 

ефективності системи. Якщо ж немає розуміння того, що 

загальносистемні цілі й завдання є головними, визначальними, то 

оптимізація діяльності деяких з підрозділів може не дати 

очікуваного результату, а ефективність системи в цілому 

знизиться. 

Для того щоб всі підрозділи системи ясно представляли 

загальну картину її майбутнього й основні напрямки розвитку й 

причини вибору того або іншого курсу дій, необхідно, на основі 

системного підходу, переглянути подання про функції 

планування, що у традиційних структурах управління практично 

виявилася відособленою від інших функцій. Для цього в 

плануванні повинні бути включені наступні, логічно ув'язані 

послідовні етапи: оцінка економічної й політичної обстановки й 

конкуренції в майбутньому; виявлення бажаної ролі системи в 

цій обстановці; визначення потреб і запитів споживачів; 

з'ясування можливих вимог інших зацікавлених груп; створення 

системи зв'язків і потоків інформації, за допомогою яких члени 

підприємства можуть брати участь у процесі планування; 

визначення головних цілей і завдань, розробка загальних, 

головних планів, які будуть направляти діяльність всього 

підприємства; перетворення загальних планів у цілі й завдання 

окремих функціональних напрямків на більш деталізованій 

основі - дослідження, проектування й розробка, виробництво, 

розподіл, обслуговування; деталізація планів і створення систем 

управління ресурсами в кожній із цих функціональних галузей і 

узгодження їх із загальним планом. 

До цього рівня завдань ми відносимо питання щодо 

планування виробництва у відповідності з головним планом. 

Однак, якщо планування системи ринку виконується повністю 

державним органом управління, то планування виробничих 

комплексів - за участю керівників і фахівців підприємств, 
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планування виробництва - виконується керівниками й фахівцями 

самих підприємств за участю фахівця державного органу 

управління. 

Організація (по змісту не соціальна спільність людей, i 

діяльність) - процес об'єднання трудових і матеріальних ресурсів 

відповідно до плану. На першому рівні управлінської ієрархії 

організація являє собою інтеграцію простих моментів праці - 

з'єднання самої праці, знарядь праці й предметів праці в 

пропорціях, певним планом для перетворення сировини в 

продукт. На цьому рівні, фактично єдиному, організується 

технологічний процес. 

На функціональному рівні організація означає інтеграцію 

входів і виходів елементів виробничого комплексу. Отже, з 

погляду вирішення завдання організації виробництва, система 

розглядається з різних позицій, приділяючи особливу увагу 

процесам зміни й інтеграції підсистем. Функція організації є 

основною ланкою, що забезпечує з'єднання, з одного боку, 

матеріальних і трудових ресурсів в осередках, елементах, 

підсистемах, що виконують певні виробничі функції, і, з іншого 

боку, елементів і підсистем в інтегрованій працездатній системі. 

Технологічні питання, що концентрують увагу на 

досягненнях техніки, науки, передового досвіду, знаходять 

втілення в планах (технологічних картах) відповідних рівнів 

управління, але знову ж з урахуванням головного плану. Досить 

істотним є оптимізація діяльності підрозділів системи. У плані 

підрозділу повинні знайти відображення всі змінні, що задіяні в 

головному плані системи, і виступають як індикатори. 

До наступного четвертого рівня ми відносимо вирішення 

завдань функції координації й контролю. Значимість координації 

визначається рухливістю й часом непередбачуваністю зв'язків - 

матеріальних, енергетичних, інформаційних, а звідси 

необхідність розробки програмувальним, відповідним 

повторюваним ситуаціям, і непрограмувальним, які відповідають 

ситуаціям, що виникають. 

Властиво, ця функція відповідає поняттю управління. 

Розглянута вище тенденція розвитку економічних систем свідчить 

про зростаючу складність управління у зв'язку з інтенсивністю 

зв'язків. Практично, традиційні методи прийняття рішень не стали 
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відповідати вимогам системи. Системний підхід допускає нові 

методи прийняття рішень. Щоб повніше усвідомити значення нових 

методів, розглянемо таблицю, у якій зіставлені традиційні й новітні 

методи прийняття рішень (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Традиційні й новітні методи прийняття рішень* 
Види рішень Методи прийняття рішень 

традиційні новітні 

Програмувальні: 

рутинні, повторювані 

рішення; організація 

створює спеціальні 

методи для розробки 

цих рішень 

1. Звичка. 

2. Встановлений порядок 

діловодства; стандартні методи 

роботи 

3. Організаційні передумови: 

загальні прогнози; система 

підцілей; чіткі інформаційні 

канали 

1. Дослідження 

операцій: 

математичний аналіз; 

моделі; моделювання 

на автоматизованих 

системах управління 

2. Електронна обробка 

даних 

Непрограмувальні: 

унікальні, що не мають 

чітко вираженої 

структури рішення з 

питань розробки нової 

політики; 

розробляються за 

допомогою загальних 

методів вирішення 

проблем 

1. Здоровий глузд, інтуїція й 

творчість. 

2. Емпіричні правила. 

3. Відбір і підготовка 

керівників 

Евристичні методи 

вирішення проблем, 

застосовуваних для: 

а) підготовки 

керівників, що 

приймають рішення; 

б) створення 

евристичних програм 

для автоматизованих 

систем управління 

*Складено автором 

Контрольні функції органу управління пов'язані із цільовою 

витратою фінансових коштів, екологічною безпекою, якісними 

показниками продукції, станом технічних засобів виробництва, 

безпеки трудової діяльності. 

Організація зв'язку є об'єднуючою ланка управлінської 

діяльності. Потоки інформаційних, матеріальних і енергетичних 

потоків координуються за допомогою системи зв'язку. У 

завдання управління входить не тільки проектування економічно 

системи, її організація й координування діяльності, але й 

створення інформаційної системи. Основна вимога до 

інформаційної системи - відкритість, доступність до інформації 

різних рівнів управління та всіх компонентів системи. 

Для того, щоб визначитися з потребами інформаційного 

забезпечення вирішення сформульованих завдань, з огляду на відсутність 

ефективних органів управління, скористаємося методом екстраполяції.  
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При цьому сформульовані завдання перенесемо не на який-

небудь гіпотетичний орган, а на реально функціонуючі відділи. Тим 

більше, що ці відділи з різним ступенем повноти вирішують 

зазначені завдання, і або, принаймні чітко усвідомлюють 

необхідність їхнього вирішення. Це дозволяє керівникам і фахівцям 

визначитися з потребами в інформаційному забезпеченні (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Структура інформаційного забезпечення завдань органу 

управління підприємства, %* 
Групи 

завдань 

Склад Інформація 

що отримана Яка 

необхідн

а, але не 

отримана 

достатня не 

достатня 

аналіз Оперативні дані 87,6 -  

Заявки на участь у проектах 12,4 12,4  

Рух кадрів 37,6 50,1 12,5 

Рух продукції, матеріалів 12,4 62,5 25,1 

Освоєння позикових коштів 37,5 62,5 - 

Фінансовий стан 100,0 - - 

Заявки на матеріали 100,0 - - 

Замовлення переробних підприємств 18,70 62,5 18,8 

Інші (закони, постанови тощо) 100,0 - - 

Підсумок по групі 65,37 28,86 5,77 

планування Відомості про нові технології - 62,6 37,4 

Ринки збуту й матеріально-технічного 

забезпечення 

- 100,0 - 

Ціни на продукцію й матеріали - 100,0 - 

Бізнес-плани - 100,0 - 

Оптимізація структури виробництва на 

основі економіко-математичного 

моделювання 

- - 100,0 

Оптимізація площ - 100,0 - 

Оптимізація розміщення виробництва - 37,4 62,6 

Динамічне моделювання виробництва - - 100,0 

Підсумок по групі - 57,82 42,18 

координація Стан виробничих площ - 75,5 24,5 

Економічний  аналіз виробництва 12,4 56,15 31,25 

Моделі впливу негативних явищ на 

стабільність виробництва 

- - 100,0 

Міжгосподарські й міжгалузеві зв'язки 6,15 68,85 25,0 

Зв'язку із приводу проектування, 

будівництва 

- 50,5 49,5 

Екологічна безпека нових технологій 31,15 31,35 37,5 

Стан засобів виробництва 100,0 - - 

Підсумок по групі 20,5 43,25 36,75 

 Всього 33,86 41,14 25,0 

*Складено автором 
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У цілому, необхідна інформація відображає проведену 

структуризацію завдань. Респондентами ставиться проблема 

повноти й достатності інформаційного забезпечення.  

Створюючи інформаційне забезпечення, треба 

дотримуватися таких принципів та вимог: цілісність, вірогідність, 

контроль, захист, однаковість, гнучкість, стандартизація та 

уніфікація інформації [110]. 

Необхідна, але не одержувана інформація - це, в основному, 

інформація, що пов'язана з кількісною оцінкою ризиків, 

невизначеністю й розробкою компенсаційних заходів. 

Недоліки інформації відчуваються на тих напрямках, 

які, у зв'язку з переходом до ринку, до останнього часу 

ігнорувалися. Це відноситься до планування, координації, 

контролю з боку органів управління. Тому органи 

управління до виконання цих завдань виявилися не готові. 

Використати для вирішення завдань планування, 

координації, зв'язку традиційні методи одержання 

інформації виявилося неприйнятним, а нових практика не 

освоєна. 

Розробка й впровадження ефективної системи 

інформаційного забезпечення дозволить скоротити 

управлінський апарат, поліпшити внутрішню економічну 

взаємодію на підприємстві, переглянути традиційні погляди на 

роль і механізм взаємин підприємств, а також надати можливість 

для участі підприємства в національних й світових фінансових 

ринках і інвестиційних проектах [293]. 

 

2.2. Методи оцінки ефективності інформаційного 

забезпечення в управлінні підприємством 

 

Проведений аналіз дозволяє виявити певну 

закономірність: відповідність методів джерелам інформації, 

джерел інформації - потребам інформації, а останніх 

завданням органу управління. Така відповідність може 

приймати форму матричної таблиці, результати якої можуть 

бути використані як з метою інтеграції елементів 

управлінської системи, так і при організації інформаційної 

системи (табл. 2.4). 
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Таблиця 2.4 

Матриця інформаційно-методичного забезпечення рішення 

завдань управління на підприємстві* 
№ 

п/п 
Групи завдань 

Потреба в 

інформації 
Джерела інформації Методи 

1. 

Інформаційно-

консультативна 

та інформаційно-

аналітична 

допомога 

Зміст законів і 

постанов органів 

влади; відомості 

про виробничо-

фінансову 

діяльність суб'єктів 

системи; коливання 

витрат виробництва 

й цін на продукцію 

тощо 

Перелік 

законодавчих актів, 

техніко-

технологічних 

рішень; результати 

аналізів; проектні 

рішення; дані 

підприємств; 

зовнішнє середовище 

(ціни, потреба у 

видах продукції 

тощо) 

Кодування, 

створення бази 

даних, 

розрахунково-

аналітичний. 

Використання 

автоматизованих 

систем управління 

і систем зв'язку. 

Лабораторні 

аналізи 

2. 

Планування й 

структуризація 

виробництва, 

розробка заходів 

щодо зниження 

впливу 

негативних явищ 

Нормативи: 

відомості про 

вплив негативних 

явищ; бізнес-

плани; умови 

виробництва, 

відомості про 

учасників тощо 

Бази даних, 

зовнішнє 

середовище, оцінка 

складних умов на 

основі моделей 

Оптимізаційне 

моделювання, 

динамічне 

моделювання з 

використанням 

електронно-

обчислювальних 

машин і систем 

зв'язку 

3. 

Структуризації 

органу 

управління 

(створення 

інформаційної 

системи) 

Кваліфікаційна 

характеристика 

працівників, 

наявність 

апаратного 

забезпечення тощо 

Документація, 

штатний  розклад, 

анкети 

Адміністративне 

розпорядження 

4. 

Регулювання й 

контроль 

Стан і зміна 

засобів 

виробництва, 

виробничих 

зв'язків, продукції; 

використання 

кредитів тощо 

Результати аналізів, 

бази даних, 

рахунки-фактури, 

накладні 

Використання 

автоматизованих 

систем 

управління і 

систем зв'язку 

*Складено автором 

 

Розглянутий перелік джерел інформації та методів її 

одержання в цілому підлеглий інформаційному забезпеченню 

програмувальних, повторюваних рішень. Інакше й бути не 

могло, тому що формулювання завдань ґрунтувалося на досвіді 

фактично виконуваної управлінської роботи. У процесі 

управлінської діяльності  майже всі рішення можуть бути 

віднесені до програмувального. 



 

86 

 

Це, у свою чергу, означає можливість використання 

кількісних і якісних методів оцінки ситуації: економіко-

математичне програмування, оптимізація, лабораторний аналіз, 

побудова статистичних рядів тощо. Іншими словами - методів, 

наявних в арсеналі економічної науки, практики. Що стосується 

евристичних рішень, то вони не так часто повторюються, у той 

же час, вони мають часом важливу значимість. 

Вихід з екстремальної ситуації відбувається в основному на 

основі інтуїції й досвіду. З огляду на те, що у виробництво 

прийшли нові люди, що не мають досвіду роботи, такий вихід з 

екстремальної ситуації не завжди дає очікувані результати. У той 

же час, методи евристичних рішень i методичні підходи навчання 

цим методам керівників, поки економічною наукою не створено. 

Метод ділових ігор має значний успіх в вирішенні 

проблеми. Але справа ще в тому, що й цей метод практично не 

використовується в установах підвищення кваліфікації і 

консультаційної служби тому що вони самі не мають у своєму 

розпорядженні кадрів підготовлених викладачів. 

Дослідження методів прийняття управлінських рішень на основі 

кількісної оцінки ситуацій, що виникають, на жаль, не знаходить 

повної уваги. З огляду на те, що методологія прийняття рішень, що 

включає дослідження операцій, математичний аналіз, моделювання на 

автоматизованих системах управління, електронну обробку даних, 

створення евристичних програм для електронно-обчислювальних 

машин, підготовку керівників, що приймають рішення - один з 

найважливіших напрямків математизації економіки. 

В дослідженнях часто описується структура інформаційних 

систем і системи підтримки прийняття рішення. Загальним для 

зазначених робіт є організація робочих місць фахівця й бази даних 

на основі бухгалтерської й статистичної звітності з наступним 

підключенням до регіональної інформаційно-аналітичної системи. 

О. Гринкевич та Є. Кідрацька відзначають, що розвиток 

інформаційно-аналітичного забезпечення у практиці діяльності 

підприємств мав би відбуватися у напрямі створення банків 

даних і банків знань, інформаційних технологій з орієнтацією на 

їх використання в системі управління знаннями на підприємстві, 

а відповідно забезпечення ділової активності у конкурентному 

середовищі на довготривалу перспективу [88, с. 217]. 
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Використовуючи бухгалтерсько-статистичну звітність, 

можна провести аналіз виробничо-фінансової діяльності 

підприємств і видати експертні висновки, Практично можливості 

OLAP-технологій (on-line analytical processing) цим 

вичерпуються.  

Значимість її обмежується в підкріпленні раніше 

сформульованих інтуїтивних висновків кількісними 

показниками. Це напрямок не може виступати альтернативою 

напрямку розвитку інформаційної управлінської системи 

підприємства. 

Визнаючи важливість комп'ютеризації робочих місць для 

бухгалтерських, фінансових й планових розрахунків, обліку 

заробітної плати й руху кадрів на підприємстві, необхідно 

відзначити недостатність його в управлінні виробництвом, 

освоєнні нових технологій тощо. 

Сучасний розвиток комп’ютерної техніки і програмного 

забезпечення дає змогу значно розширити сферу застосування 

інформаційних технологій у процесах обліку, аналізу і аудиту, 

залучити їх до виконання будь-яких логічних, аналітичних, 

розрахункових процедур. Це суттєво впливає на організацію 

фінансового й управлінського обліку, на методику і техніку 

внутрішньогосподарського контролю [113, с. 68]. 
На сьогоднішній день підприємства мають комп'ютери й 

застосовують їх для бухгалтерського й фінансового обліку, 

нарахування заробітної плати, але дуже мало підприємств 

використовують комп'ютери для організації виробничих 

процесів. 

Аналіз процесу комп'ютеризації показує на досить високу 

оснащеність управлінських, виробничих і обслуговуючих 

підприємств апаратним оснащенням. Поки ж комп'ютер 

використовується як великий арифмометр і друкувальний 

пристрій (табл. 2.5). 

Безумовно, проведення розрахунків і розпечатка - одна з 

функцій комп'ютерної техніки. Друга її функція - пам'ять, 

здатність зберігати результати колишніх дій для використання в 

майбутньому. Пам'ять машини (дискета, диск, модуль пам'яті) 

використовують для виконання поточного процесу і як архів, що 

постійно обновляється. 



 

88 

 

Таблиця 2.5 

Використання комп’ютерів в практиці господарської 

діяльності* 

Види діяльності Користувачі 

Труднощі використання автоматизованих систем 

управління в наслідок відсутності 

програм 
опера-

тора 

зв’яз-

ку 

спеціалістів 

галузе-

вих 

з моделю-

вання 

Бухгалтерській 

облік 
13 - - - - - 

Діловодство 
13 - - - - - 

Кадровий склад 9 - - - - - 

Рух матеріалів 5 2 2 - - - 

Моделювання 

господарської 

діяльності 

- 11 - - - 11 

Моделювання 

технологій 
- 11 3 - 3 9 

Обмін 

інформацією 
- 13 - 5 - 10 

*Складено за результатами опитування керівників підприємств 

 

Але комп'ютер - це логічна машина. Звідси її третя функція - 

комбінування можливості згідно алгоритму. Відомі безліч програм 

комбінування можливостей. На жаль останнім часом увага до 

використання вітчизняних програм вирішення завдань виробництва 

трохи ослабло. Все більше число дослідників звертаються до 

закордонних прикладних програм, багато з яких застаріли, або для 

оптимізації виробництва у відмінних від наших економічних умов. 

Четверта функція комп'ютерної техніки полягає у зміні характеру 

діяльності працівників управління, підвищення значимості, 

професіоналізму й інтелектуальності праці фахівця. 

Дослідження показують, що, по-перше, комп'ютерна 

техніка не може виконувати покладені на неї функції через 

відсутність рекомендацій з організації роботи інформаційних 

систем, по-друге, обов'язковими компонентами інформаційних 

систем є кадри розробників і користувачів, програмні засоби, 

зв'язок. В останні роки спостерігається підвищений інтерес до 

програмного забезпечення виробничих процесів. Розроблено 

програми для вирішення різних виробничих, фінансових, 

технологічних завдань. 
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Слабка інформованість про наявні інформаційні ресурси й 

непідготовленість кадрів є основними причинами становища, що 

склалося. У той же час слід зазначити несумісність програмних 

продуктів, що не дозволяє автоматично наповнити, наприклад, 

оптимізаційні або технологічні моделі вихідними даними. 

Необхідні програми конвертації даних. 

У сучасних умовах крім «дідівських» моделей все більшого 

поширення набувають стратегічні моделі з використанням 

сучасних інформаційних технологій та системи збалансованих 

показників у поєднанні з новітніми розробками стратегічних 

моделей. Вони стають тією базою, яка дає змогу підприємствам 

динамічно й ефективно розвиватися [371, с. 73]. 

Для керівників і фахівців важлива інформація про стан 

ринку, можливості встановлення і розширення зв’язків, нові 

технології тощо. Саме метрологічне забезпечення технологій 

виробництва забезпечує різке збільшення продуктивності. Досить 

важлива роль інформації у регулюванні господарських зв'язків. 

Дослідження показують, що керівники підприємств одночасно 

контактують із керівниками й фахівцями більше 20 підприємств. 

Перелік завдань, необхідної інформації, джерел і методів її 

одержання не є якою-небудь догмою. Він розглядається з позицій 

методичної основи для створення інформаційної управлінської 

системи й організації в ній потоків економічної інформації. У міру 

їхнього створення перелік буде оцінюватися та переоцінюватися, 

поки не буде вироблений прийнятний варіант хоча б для початкової, 

але ефективної роботи з інформаційного забезпечення.  

Такий підхід, на наш погляд, дозволяє позначити загальні 

контури інформаційної системи й місце в ній її елементів, визначити 

відсутні ланки й способи їхнього втілення, і, нарешті, зробити вибір 

технологічних рішень підготовки інформації. Джерелами інформації є 

навколишнє середовище, бази даних, результати аналізів, проектні 

рішення тощо, а також штучна реальна ситуація, що відтворює моделі. 

Навколишнє, зовнішнє середовище є джерелом даних і 

відомостей про стан керованого об'єкту, його місце в 

економічній системі, про фактори, що роблять вплив на його 

стан. У виробництві визначальне значення має стан основних 

засобів виробництва, де особливе становище займають якісні 

показники як одне з умов ведення ефективного виробництва. 
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Необхідність знання про стан виробництва пов'язана також з 

тим, що процес контролю повинен починатися до початку 

виконання технологічного процесу, на стадії його розробки й 

підготовки. Знання якісних характеристик дозволяють визначити 

умови виробництва і розробити методи їхнього регулювання. 

До таких методів можна віднести розміщення устаткування, 

визначення виду й кількості залучення сировини та матеріалів. 

Для забезпечення безперервності й ефективності технологічних 

процесів основним методом може бути аналіз, для проведення 

якого повинні використовуватися датчики сигналів. 

Орган управління одержує відомості про потреби ринку, 

можливостях виробництва й дає рекомендації до здійснення 

виробничих зв'язків. Розглядаючи джерела одержання 

відомостей про стан виробництва, цікаво відзначити два 

протилежних підходи до вирішення проблеми. Отже, одержання 

інформації з навколишнього середовища про стан засобів 

виробництва пов'язаний з наявністю датчиків - діагностичних 

пристроїв щодо проведення аналізу. 

Джерелом інформації є й дані оперативної, бухгалтерської й 

статистичної звітності, відомості про ціни, наявність і рух 

продукції, робочої сили, законодавчі акти, новітні техніко-

технологічні рішення, рахунки щодо оплати паливно-мастильних 

матеріалів, добрив тощо, які одержуються у вигляді письмових, 

усних повідомлень. 

База даних є основним джерелом інформації За допомогою 

програмних засобів і апаратного забезпечення відомості, що 

надходять, обробляються відповідної чином і видаються у 

вигляді інтегрованих повідомлень. 

Р.В. Федорович, Н.І. Синькевич, П.А. Скакун відзначають, 

що формування інформаційної бази проводиться у відповідності з 

певними вимогами, а саме: достовірність інформації, достатність 

її обсягу, своєчасність передачі і представлення та естетичність. 

Достовірність економічної інформації, тобто її відповідність 

господарським явищам, визначає об’єктивність результатів 

аналізу, правильність, обґрунтованість його висновків і 

пропозицій [434, с. 79]. 

Третє джерело інформаційного забезпечення органу 

управління - штучні реальні ситуації, що пов’язані  з побудовою 
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моделей керованого об'єкту. У якості моделей можуть 

розглядатися графіки виконання робіт, будівельні проекти 

об’єктів. Однак відтворити реальні ситуації, аналізувати 

поводження об'єкту, визначити ступінь впливу явищ, i виробити 

компенсаційні заходи щодо зниження їх впливу можна тільки з 

використанням імітаційних моделей. 

Економіко-математичні моделі є категорією теорії пізнання. 

Моделювання звичайно розглядається як процес, що 

здійснюється у певній послідовності: формулювання проблеми, 

цілей і завдань; вибір критерію ефективності; розробка вихідної 

матриці моделі; інформаційне забезпечення моделі; трансляція 

завдання, переклад моделі на мову, прийнятну для ЕОМ; 

експериментування, або вирішення завдання з вивченням різних 

варіантів виробничої ситуації; аналіз результатів вирішення 

завдання; документування й реалізація. 

У процесі моделювання використаються спеціальні методи. 

До методів програмування можна віднести лінійне 

програмування, квадратичне програмування й динамічне 

програмування. Лінійне програмування дає гарні результати при 

вирішенні завдань щодо розміщення, прогнозування, планування 

й взагалі щодо визначення виробничої програми на певну дату, 

оцінки впливу зміни цін тощо. 

Недолік лінійного програмування закладений у його назві. 

Нелінійність відносин реального світу може призвести до 

непридатності розрахунків для оцінки ситуацій і фактичного 

стану досліджуваного об'єкта. Тому часто потрібне спрощення 

завдання, що не завжди прийнятно для аналізу. 

Цей недолік усунуться квадратичним програмуванням, що 

дозволяє вирішувати завдання з нелінійними зв'язками між 

змінними. Всі витрати, що становлять собівартість продукції, 

можна віднести до трьох груп: група А (витрати пропорційні обсягу 

є продукції, що випускається); група Б (витрати постійні протягом 

усього періоду, не залежно від випуску продукції); група В 

(кількість продукції не робить істотного впливу на витрати). 

Іншими словами, одні витрати - постійні, інші - пропорційні 

кількості продукції. Практично при побудові вихідної матриці 

витрати на підприємстві підрозділяються на постійні й змінні. 
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Другий недолік лінійного програмування – статика, що 

усувається динамічним програмуванням. Моделювання систем 

проводиться різними методами залежно від призначення моделі й 

можливостей методу. 

Метод міжгалузевого балансу, або «витрати - випуск», дає 

можливість описати економіку підприємства в цілому. Основу його 

становить певний ряд відносин між вхідними й вихідними параметрами 

для кожного процесу з виробництва й розподілу певного виду продукту. 

Наприклад, існує сувора залежність між обсягами вугілля, 

руди, вапняку й електроенергії, необхідних для виробництва 

чавуну. І якщо буде відомо співвідношення входів на одиницю 

виходу для всіх виробничих процесів, то можна з достатньою 

точністю визначити обсяг виробництва всієї суми кінцевих 

продуктів, або яких відхилень викличе на проміжних етапах 

зміна обсягу кінцевого продукту. 

Основне співвідношення, що  характеризує  розподіл 

продукції в міжгалузевому балансі, має вигляд: 





n

j

iij yx
1

                                                                              (2.1) 

де xі - валовий випуск продукції i-ої галузі; xij - витрати 

продукції i -го виду на виробництво одиниць продукції j-го виду; 

yі - кінцевий продукт i -ої галузі. 

При цьому передбачається лінійність витрат від випуску 

продукції відповідного виду при: xij = aijxj , де aij - коефіцієнт 

прямих витрат, що показує кількість продукції i-ої галузі, що 

необхідна для виробництва одиниці продукції j. Тоді: 
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(2.2) 

У матричній формі співвідношення записується: (E-A)X=Y, де А - 

матриця коефіцієнтів прямих витрат; XY - відповідно вектори валового 

випуску й кінцевого продукту галузей; Е - одинична матриця. 

Балансова ув'язка галузей і виробництв відіграє важливу 

роль, дає можливість програмувати зміну в господарській 

політиці, перевіряти їхній вплив на моделі, і, головне, показати 

важливість концепції системного підходу й забезпечити основу 
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для розуміння загальних проблем функціонування інформаційної 

системи й для прийняття рішень. 

Разом з тим, у керівника може виникнути потреба пошуку 

кращої альтернативи. Теоретичну основу для цього дають такі 

різновиди лінійного програмування як оптимізаційне 

моделювання. Оптимізаційну модель можна побудувати, якщо 

ввести в схему витрат - випуску додаткові умови:  

1) Валові випуски продукції повинні забезпечити кінцевий 

продукт, що перевищує певний рівень мінімального розміру 

кінцевого продукту або рівний йому (Е-A) X≥Yo. 

2) Можливості виробництва обмежуються наявними 

ресурсами. Якщо позначити через Ri кількість обмеженого 

ресурсу L-гo виду, а через gli- витрати L-гo виду ресурсів на 

одиницю продукції i-ої галузі, то можна записати обмеження на 

ресурси: 

QX=R                                                                                      (2.3) 

де Q - матриця величин gli; R - вектор - стовпець величини RL. 

3) Виробництво повинне розвиватися з певною метою: 

СХ→ max                                                                               (2.4) 

4. При цьому повинне бути очевидним обмеження на 

незаперечність валових випусків продукції: Х>0. 

План випуску продукції, що задовольняє умовам 1, 2, 4 

називається допустимим, а умовам 1-4 - оптимальним. 

Для вивчення складних кількісних взаємозв'язків, що 

властиві економічній системі, навіть методологічно уточнений, 

статистичний аналіз не підходить. Щоб простежити ланцюг 

взаємозв'язків, потрібно визначити дійсний вид виробничих 

функцій у всіх галузях економіки, ввести їх у відповідну систему 

рівнянь загальної рівноваги. Наступне рішення завдання 

лінійного програмування покаже той ефект, що зробить 

передбачуваний вимір виробництва. 

Перед управлінням підприємства постає завдання 

обґрунтування шляхів поступового виходу із кризового стану. 

Постановка й вирішення завдання свідчить про можливий вихід 

із кризового стану шляхом освоєння інтенсивної технології. 

Практично економіко-математичні методи стають 

незамінним інструментом одержання інформації для вирішення 

технологічних завдань. Відомо, що на протязі певного часу 
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збільшення обсягів матеріальних затрат не дало відчутних 

результатів щодо використанню потенційних можливостей нових 

технологій. Організація виробництва, що орієнтована на 

застосування типових технологічних карт, виявилася не досить 

ефективною. Тому що типова технологічна карта не враховує 

виробничий стан, обмежує вибір технічних засобів. 

На жаль, що особливо наочно в сучасних умовах недостачі 

кваліфікованих кадрів, підприємства не мають у своєму штабі 

фахівців, здатних розробляти технології, однак будь-який 

розумний фахівець може скласти технологічний порядок 

виробництва і підібрати для їхнього виконання технічні засоби з 

урахуванням виробничих характеристик, користуючись 

рекомендаціями науково-дослідних установ. 

Виникла об'єктивна необхідність підготовки вихідного 

матеріалу для складання технологій виробництва за модульною 

ознакою. Таким вихідним матеріалом на сучасному рівні є ряд 

технологічних процесів, що складаються з варіантних 

технологічних адаптерів, що розкривають умови й способи 

виконання виробничих процесів. 

Включення в систему технологій технологічних адаптерів 

представляє можливість збагатити технології виробництва на 

підприємстві новими знаннями. Технології виробництва 

розраховані на досягнення заданих якісних і ринкових 

показників. 

Цільові техніко-економічні показники включають рівні 

продуктивності й основних витрат виробництва - праці, енергії. 

Три рівні технологій за ступенем їхньої інтенсивності 

дозволяють по-різному освоїти виробничий потенціал. Високі 

технології - сума процесів, що забезпечують використання 

можливостей технології на 80-85%. Дві інші групи технологій - 

інтенсивні і нормальні - мають відповідні показники й більш 

наближені до реальних умов. 

Використовуючи результати аналізу технологічних рішень 

нами проведено класифікацію технологій, що представлена 

системою модулів, процесів, адаптерів. Розширення виробництва 

шляхом включення набору модульних рішень дозволяє, з одного 

боку, представити загальну схему складання технологічних карт 
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для конкретних умов, з іншого боку, підкреслює значимість 

інформаційних технологій для виконання даної роботи. 

Стає очевидним, що знайти оптимальний варіант 

технологічного рішення за різними видами виробництва, коли 

лише одне виробництво представляє можливість вибору по 

десяти модулях, більше десяти - двадцяти адаптерів, що 

становлять різні процеси, звичайними методами рахунку 

неможливо. Передбачається, що всі ці дані будуть на носіях в 

автоматизованих системах управління. 

Крім того, інформаційні системи зв'язку будуть мати прямі 

контакти. Програмне забезпечення досягається сумісною 

програмою конвертації із програмами, що реєструють сигнали 

про стан виробництва. Такий похід дозволяє не тільки зробити 

вибір нових технологій, але й дає можливість їхнього 

метрологічного забезпечення. 

Моделювання імітаційних систем часто зазнає критики 

щодо наступних моментів: у ході експерименту одержують 

кілька варіантів, але за критеріями складно визначити який з них 

кращий; будь-яка модель лише спрощено виражає взаємозв'язок 

між економічними показниками. 

Однак у моделюванні, як і у будь-якій плановій роботі, не 

може бути визначених і разових рішень. Це скоріше філософські 

міркування за допомогою комп'ютера. Тут завжди чогось не 

вистачає, щоб осягнути неосяжне. 

Тому планова робота, як і моделювання, не повинна 

зводитися до банального прагнення розрахувати деякі чітко й 

однозначно обумовлені орієнтири, оскільки це недосяжно. 

Процес планування важливий для виявлення економічних 

закономірностей. Навіть одиничний випадок, коли вирішення 

завдання вкаже на недоцільність вкладення великих фінансових 

коштів або вкаже на вибір ефективних технологій на шляху 

виходу з тупикових ситуацій, покаже корисність методу в 

практичній діяльності. 

Основні вимоги до розрахунків у плановій роботі полягають 

у взаємній ув'язці факторів виробництва, умов функціонування 

досліджуваної системи; у можливості одержання альтернативних 

варіантів; швидкісній обробці даних і одержанні необхідної 

інформації. Цим вимогам у цей час найбільш повне відповідає 
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застосування економіко-математичних методів з використанням 

автоматизованих систем управління. 

При цьому автоматизована система управління виступає не 

тільки як прискорювач розрахунків, але і як єдино доступний 

інструмент, що забезпечує одночасний взаємозв'язок основних 

факторів їхніх елементів у безлічі сполучених технологічних 

процесах. Математизація економіки вводить нові поняття, логічні 

конструкції, підсилює глибину розуміння, точність знання 

залежностей і закономірностей в економіці. 

Економіко-математичне моделювання і автоматизована 

система управління ведуть до корінної зміни обліку, звітності, 

діловодства, зміни процедури прийняття рішень. Важливим у цьому 

плані стає створення єдиної інформаційної й інтегрованої системи, 

що включає моделі для різних рівнів управління і єдину базу даних.  

Необхідні й адміністративні заходи. Наприклад, при 

оформленні кредиту, лізингу не можна обмежуватися абияк 

складеним так званим «бізнес-планом». Повинен бути 

затребуваний альтернативний розрахунок варіантів, що 

відповідають різним умовам. Це відноситься не тільки до 

підприємств, але й до великих холдингів.  

В зарубіжних країнах в умовах розвиненого ринку 

формуються альтернативні варіанти перспектив розвитку 

підприємств, обсягів і структури виробництва. У цьому випадку 

це одна з форм державного регулювання ринку, обсягів товарів, 

що поставляють на нього. Виробник може відмовитися від 

надання даних, але він добре розуміє, що йому в такому випадку 

прийдеться діяти на свій страх і ризик, втративши можливість 

державної підтримки. А вона майже дорівнює вартості 

виробленої ним продукції. 

Таким чином, узагальнюючи результати дослідження 

економічної інформації, аналізу інформаційного забезпечення 

органу управління підприємства для вирішення покладених на 

нього завдань і методів одержання інформації, можна констатувати, 

що орган управління підприємства в сучасних умовах повинен 

планувати свою роботу, опираючись на нову технологію. 

Методологічну основу цієї технології, що згодом 

перетворюється в головну пружину науково-технологічного 

прогресу, становлять протогенез, генеративна ситуація та 
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історико-функціональний метод. Протогенез охоплює протяжний 

період, протягом якого виникають, розвиваються й 

оформляються певні соціальні функції, для здійснення яких 

необхідна нова технологія. Генеративна ситуація охоплює 

безпосередні технологічні передумови й відповідні наукові 

знання, що дозволяють створити нову технологію. Історико-

функціональний метод дозволяє перейти до дослідження 

еволюції соціально значимих видів діяльності, що виступають у 

якості «замовників» умов виникнення певних наукових і 

технологічних феноменів. 

Короткий опис розвитку соціальних функцій, технічних 

передумов і знань допоможе глибше зрозуміти зміст системного 

підходу й необхідність відповідних йому технологій. Перша 

функція, що виникла в процесі протогенезу, - управління й 

контроль. У структурі рутинної діяльності - був потрібний 

контроль за дотриманням стандартів і загальноприйнятих норм. 

Поява техніки й збільшення числа виконуваних людиною 

операцій викликало нові норми й стандарти, але вони виявилися 

потім неадекватними до процесів індустріалізації виробництва. 

У складних економічних системах, що характеризуються 

рухливістю й непередбачуваністю зв'язків і потребують 

альтернативних варіантів оцінки виробничої ситуації, функція 

управління й контролю на основі традиційної технології взагалі 

може бути не реалізована. Говорячи про проектування як 

мистецтво, тобто розробку плану в одному варіанті, що якщо є 

можливість послати тільки одне повідомлення, то найкраще 

взагалі не посилати ніякого повідомлення. 

Друга функція - спілкування - пов'язана з розвитком обміну 

інформацією. Розвивається швидкими темпами, тому що обмін 

даними, знаннями необхідний для життєдіяльності індивідів і 

співтовариств. У сучасних умовах інформатизація є 

найважливішою умовою господарської діяльності й потрібні 

принципово нові засоби й технології передачі інформації. 

Третя функція - пам'ять. Соціальна пам'ять є прерогативою 

книг, бібліотек. Перехід до сучасного суспільства вимагає 

принципово нових засобів соціальної й індивідуальної пам'яті. У 

будь-якій економічній системі оцінка певної виробничої ситуації 

вимагає одночасного залучення даних, що відносяться до різних 
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наукових дисциплін, розмістити які в голові одного (і навіть 

декількох) експертів просто неможливо. 

Четверта функція - удосконалення матеріального 

виробництва - пов'язана з постійними пошуками способів і 

прийомів, що полегшують ручну працю. Її розвиток здійнявся до 

рівня автоматизації виробничої й автоматизації контролюючої 

діяльності. 

П'ята функція, що розвивається в процесі протогенезу, це - 

функція пізнання. Сама природа прогресу людства вимагає 

приросту інтелектуальних ресурсів і пред'являє особливий запит 

до створення інтелектуальної технології й цілої системи 

технічних засобів, що дозволяють технізувати рутинні 

пізнавальні операції, такі, наприклад, як обчислення, 

проектування тощо. 

Генерація наукових знань і техніки в історичному 

плані відповідає протогенезу. І тут спостерігається 

еволюційний шлях - від примітивної сокири до 

автоматичних верстатів і комп'ютерної техніки. 

Технологічний розум являє собою систему, що безупинно 

удосконалюється, методів, знань, еталонів, нормативів і 

правил технологічної діяльності.  

В епоху, коли не було комп’ютерів, функції керівника 

полягали у вмілому використанні невеликих обсягів інформації з 

великою інтуїтивною роботою, що розглядалося як творча 

діяльність. З появою розвинутої  інформаційної сфери обсяг 

необхідної інформації зростає в кілька разів. 

Комп'ютеризація дозволяє логічно оформляти значну 

кількість даних і зв'язків між ними, робити вибір 

оптимального варіанту, і в той же час позбавляє 

«таємничості» багато видів інтуїтивної діяльності, що все ще 

відносять до творчого, але по своїй суті є ремеслом, що 

вимагає великої працездатності. 

Отже, розвиток економіки й виробничих відносин 

спричиняє об'єктивну необхідність еволюції соціальних 

функцій і генерації наукових знань і техніки, що створюють 

реальні умови розробки й реалізації сучасної технології 

управління в економічних системах з використанням таких 

джерел інформації як бази даних, запам'ятовувальні 
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пристрої й штучно створювані моделі реально 

функціонуючих систем. 

2.3. Принципіальні методологічні особливості 

інформаційного забезпечення в управлінні підприємств 

 

Аналіз управлінської діяльності в умовах здійснення 

значних перетворень в економіці, що проявляються в 

економічних відносинах, невизначеності виробничих зв'язків, у 

кадровій недостатності, у технічних і технологічних інноваціях, 

свідчить про застосування в процесі прийняття управлінських 

рішень не інтуїтивного, а конструктивного підходу. 

Методологічною основою конструктивного підходу є теорія 

систем для підприємницької діяльності. Теорія систем 

використовується, з одного боку, органом управління для 

розробки структури виробництва й планів розвитку й 

функціонування об'єкта управління, з іншого боку - для 

обґрунтування створення й структури самого органу управління 

та його інформаційного забезпечення. 

Системою можна назвати єдине ціле, що здобуває особливі 

властивості в результаті об'єднання або комбінації взаємозалежних 

предметів; безліч органів, які пов'язані загальною функцією. Теорія 

систем, що ґрунтується на функціональному підході, який акцентує 

увагу на взаємозв'язку й інтеграції частин у єдине ціле, включаючи 

принципи динамічної рівноваги, являє собою теоретичну основу 

підприємницької діяльності. 

Теорія систем для підприємницької діяльності пов'язана із 

штучними, економічними системами. Загальноприйнятого визначення 

поняття «економічна система» немає. Разом з тим, наявні в літературі 

визначення не суперечать, а доповнюють один одного. Тому 

необхідно лише підкреслити загальні положення теорії. 

Економічним системам характерні товарно-грошові 

відносини. Це - відкриті системи, тобто мають входи й виходи. 

Відкриті системи, перебуваючи під впливом навколишнього 

середовища, підтримають свій стан незмінним, у той же час 

матеріали та енергія, що поступають, змінюються. 

Виходи характеризуються продуктами переробки, що 

реалізуються. У противному випадку змісту в організації систем просто 

б не було. Входи й виходи свідчать про наявність інших систем, що 
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взаємодіють з нею. Система здатна акумулювати концентровану 

енергію, що одержується нею самою в процесі переробки речовин і 

енергії для підтримки своєї діяльності. Для цього в системі, що 

самопідтримується, створюються різні способи акумуляції енергії, 

розвивається відповідне число структур та компонентів.  

Серед властивостей системи теорія відзначає її динамізм і 

стабільність. Прогресивність першого й консерватизм другого 

мають певне сполучення. Динамізм характеризується 

виникненням, розвитком і перетворенням системи, а стабільність 

- здатністю тривалий час зберігати свої основні кількісні і якісні 

параметри, пристосовуючи їх до умов, що змінюються. 

Вираз «економічна система є функціональною підсистемою 

суспільства» є визначальним. Цим підкреслюється значимість інтеграції 

вузлових моментів суспільства й економічної системи. Суспільство (а це 

можна розглядати різні рівні - країну, область, район) може не цікавити 

деталі технологій і виробництв. У центрі його уваги будуть обсяг і 

номенклатура виробленого товару (вузлові моменти). 

У свою чергу для процесу перетворення ресурсів важливими є 

демографічний стан суспільства, політичні прагнення тощо. Його 

інтерес зосереджується на участі суспільства в цьому процесі, тобто 

скільки і яку працю (вузлові моменти) суспільство делегує в процесі 

перетворення ресурсів. Матеріальні блага, що одержуються в 

результаті інтеграції процесу перетворення ресурсів і трудового 

внеску суспільства, визначають цілі економічної системи. 

Виникає питання про границі, розміри системи, її склад . Хто їх 

визначає, або вони даються в якому-небудь встановленому порядку? 

Звернемося ще до одного визначення економічної системи, де вона 

характеризується як сукупність безлічі компонентів, що спроектована 

для виконання певної мети відповідно до плану. 

З визначення видно, що система, як об'єкт дослідження або 

управління, створюється людиною для досягнення поставленої їм 

же мети. Вибір системи здійснюється методом «проб і помилок». 

Границі й склад системи обумовлені з однієї сторони цілями, а з 

іншого боку - загальнотеоретичними положеннями. 

Сфера дії будь-якої системи й будь-якої моделі системи 

визначається її призначенням для досягнення певної мети. Цим 

підкреслюється цілісність організації, що самостійно вирішує певні 
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завдання, значимість не тільки фізичних компонентів, але й зв'язків як 

між її частинами, так і системи в цілому із зовнішнім середовищем. 

На систему, границі й склад якої визначається попереднім 

розрахунком, можуть впливати зовнішні фактори. Якщо вони 

істотно впливають на поведінку системи, експериментувати з 

такою системою не має сенсу, і її варто перевизначити. 

Якщо зовнішні фактори частково впливають на систему, є 

наступні можливості: розширити визначення системи, включивши в 

нього ці фактори; знехтувати цими факторами; трактувати їх як 

входи в систему. При цьому, якщо певні фактори трактуються як 

зовнішні, то передбачається, що вони функціонально задаються за 

допомогою запропонованих значень (індикаторів). 

Що можна вважати первинним осередком економічної системи? У 

визначенні сказано, що система - сукупність елементів. До якого ступеня вести 

дроблення? Чи може одна людина, що задіяна у системі, вважатися її 

елементом? Все залежить від поставленої мети й рівня її диференціації на 

окремі функції, що необхідні для її досягненні. Отже, елементом системи 

можна вважати її частину, що виконує певну неподільну виробничу функцію. 

Разом з тим, головна особливість системного підходу полягає в 

тому, що він адресується до системи в цілому, до тих її характеристик, що 

виникають із специфіки зв'язків між фізичними компонентами. Тому стає 

природним, що матеріальні, енергетичні, інформаційні потоки, що 

становлять зміст зв'язків, є елементами економічної системи. 

З метою деталізації економічних систем можна 

сформулювати визначення системи, як сукупності елементів, 

що визначають вид діяльності або технологічний процес в 

інтересах досягнення загальної мети за допомогою обробки 

даних, використання енергії й обробки речовини - для видачі 

інформації, енергії й одержання матеріального продукту. 

З визначення випливає, що до економічної можуть бути 

віднесені інформаційні, управлінські й виробничі системи, що 

мають як виходи або інформацію, або рішення, або енергію, або 

речовинний продукт, які пов'язані з товарно-грошовим обігом. 

З визначення можна зробити висновок, що, по-перше, 

компонентами системи в загальному плані є вхідні дані 

(ресурси, дані, матеріали тощо), процесор (ефектор), вихідні 

дані (продукція, енергія, інформація тощо); по-друге, до 

економічної можуть бути віднесені виробнича (виробництво 
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продуктів, товарів), сервісна, управлінська, інформаційна 

системи, які самі можуть складатися з підсистем (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Інформаційно-управлінська система в умовах виробництва* 

Підсистеми (системи) 
Компоненти системи 

Вхід Процесор Вихід 

Виробнича 
Матеріали, 

сировина 

Кадри, машини, 

устаткування 
Товар 

Управлінська Інформація 
Кадри, 

оргтехніка 

Рішення, 

директива 

Інформаційна Дані 
Кадри, апаратне 

забезпечення 
Інформація 

*Складено автором 

Спеціалізація системи допускає застосування специфічних, 

пристосованих для одержання певного виду продукції, знарядь 

праці, предметів праці й самої праці. Різноманіття продуктів і 

використовуваних засобів виробництва визначає спеціалізацію 

виробництва й діяльності. Прикладом виробничої системи може 

бути підприємство, що переробляє сировину та має внутрішню 

структуру й досить інтенсивні зовнішні зв'язки. 

Безумовно, підприємства є самозабезпечуючими системами. 

Цей статус, яку б форму не приймали, вони збережуть. Разом з тим, 

поглиблення поділу суспільної праці викликає певні зрушення. Так, 

до початку переходу до багатоукладної економіки в матеріальних 

витратах підприємств частка промислової продукції й послуги 

інших підприємств становили близько 20%. Цей показник, 

безумовно, буде зростати й далі. Тому що в ряді підприємств, де 

рівень інтенсифікації виробництва вищий, частка промислової 

продукції й послуг у матеріальних витратах складає більше 40%. 

Разом з тим слід зазначити тенденції, що намітилися в 

сучасних умовах, структурних змінах у територіальних систем. По-

перше, підсилюється роль зовнішніх факторів, У результаті 

скорочення обсягів сировини багато переробних і обслуговуючих 

підприємств припинили свою діяльність. По-друге, процеси 

кооперації й поділу праці між підприємствами практично не мають 

місця. Лише в окремих випадках підприємства кооперуються із 

приводу переробки й реалізації окремих продуктів. По-третє, 

підприємства здебільшого являють собою приватні володіння. 

Основна передумова теорії систем полягає в тому, що при 

відомих впливах на входи системи, процесор (перетворення 
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ресурсів) буде видавати певні, заздалегідь передбачувані виходи 

й працювати в межах встановлених обмежень. 

Однак виробничу систему не можна представити у вигляді 

детермінованої системи з передбачуваним поводженням всіх її 

складових компонентів і незмінною структурою. У процесі її 

функціонування напевно будуть відхилення від еталону як на 

входах-виходах, так і в каналах зв'язку. Для забезпечення 

стабілізації й досягнення стану, близького до динамічної 

рівноваги, необхідний орган управління. 

У цих умовах управлінська система підприємства повинна 

забезпечити ритмічність довіреного їй виробництва. У той час, як 

холдингові об'єднання й державні органи управління за своєю 

природою є інформаційно-координуючими системами, що 

покликані здійснювати зв'язок підприємства із зовнішнім 

середовищем. 

Правда, по-перше, внаслідок відсутності в господарствах 

фахівців цим органам доводиться вирішувати технологічні 

завдання. По-друге, у силу приватновласницької природи 

підприємства глобальні юридичні й фінансові питання 

вирішують не керівники підприємств, а власники підприємства. 

Однак у всіх випадках залишається потреба інформаційного 

забезпечення й формування єдиного інформаційного простору на 

базі створення інформаційної системи. Інформація є продуктом 

праці, який отримано у результаті перетворення первинних сигналів 

(даних) за допомогою технічних і програмних засобів, 

взаємодіючих у єдиній системі. За ознакою носіїв інформаційного 

процесу нами виявлено два типи інформаційних систем. 

Система колективного користування, або інформаційно-

довідкова система - індивідуум одержує інформацію, яка є в 

системі. Носієм процесу є сума суб'єктів. Ця система забезпечує 

юридичну інформованість користувача, сприяє більш енергійному 

використанню науково-технічних рішень, знань, якими повинні 

володіти всі ланки господарської діяльності, є об'єктом дослідження 

із проблем консультаційних центрів, бібліотечного фонду тощо. 

Система колективного інформаційного процесу, або 

інформаційна управлінська система функціонує в тих умовах, 

коли індивідуум бере участь у формуванні бази даних і на основі 
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інтеграції наявних у системі відомостей формує інформацію у 

відповідності зі своїми потребами. 

Носієм процесу є колективний суб'єкт. Створення економічного 

механізму, що стимулює самостійні та незалежні суб'єкти ринку, що 

діють тільки у власних інтересах. Чітка інформованість, 

інституціональна захищеність і об'єктивізація інформації, мережа 

інформаційних баз і центрів генерування й поширення інформації 

приводять до збільшення кількості угод, розвитку виробництва 

продукції, збігу максимумів приватного й суспільного інтересу. 

Інформаційна управлінська система, за допомогою 

інформації, що одержується в результаті обробки даних, 

забезпечує, з одного боку, управління виробничою системою, з 

іншого боку - технологічні процеси виробництва продукції. 

Всі елементи (підсистеми) виробничої системи є фізичні 

одиниці. Інформаційна система для них є об'єднуючим початком. 

Вона забезпечує одержання інформації про їхній стан, вплив 

кожного з них на систему й системи на них; встановлює чутливі 

елементи й контрольні параметри; забезпечує накопичення й 

зберігання даних; виробляє вихідну інформацію. 

Варто особливо зупинитися на поняттях «інформаційний 

простір» і «колективний інформаційний процес». Справа в тому, 

що понятійний апарат цих явищ дозволяє найбільш чітко 

представити місце й роль органу управління виробничою 

системою на всіх рівнях. Вивчення питання показало на 

відсутність визначень зазначених понять, але дозволило 

визначити зміст, яким їх звичайно характеризують. 

Під інформаційним простором управління слід розуміти 

сукупність інформаційних ресурсів, баз даних, знань та способів 

їх організації для забезпечення прийняття управлінських рішень 

щодо визначення напрямів розвитку, розробки, впровадження та 

моніторинг відповідних проектів. До основних компонентів 

інформаційного простору управління розвитком компанії 

пропонуємо відносити:1) інформаційні ресурси, що мають 

містити формалізовані дані, знання, які зафіксовані на 

відповідних носіях інформації; 2) програмно-технічні засоби та 

організаційно-нормативні документи, що забезпечують 

організаціям доступ до інформаційних ресурсів на основі 

відповідних інформаційних технологій; 3) інформаційну 
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інфраструктуру, що забезпечує функціонування та розвиток 

інформаційного простору (збір, обробка, збереження, 

розповсюдження, пошук та передачу інформації). Організований 

у такий спосіб інформаційний простір прискорює виконання 

управлінських операцій, сприяє удосконаленню функцій 

управління, що забезпечує довгостроковий успішний розвиток 

компанії [62, с. 151]. 

Не претендуючи на абсолютність твердження, можна 

відзначити, що під інформаційним простором ми розуміємо 

сукупність баз і банків даних, засобів і технологій їхнього 

супроводу, інформаційно-комунікаційних систем, що 

функціонують на основі загальних принципів і задовольняють 

інформаційні потреби підприємств і громадян у границях 

технічно можливого простору. 

Досить широкий, хоча й обмежений галузевою 

приналежністю, інформаційний простір перебуває під впливом 

великих бібліотек. Оскільки велике значення для користувачів 

має не тільки подання документа першоджерела, але й 

необхідних відомостей про нього, то бібліотеки взяли на себе 

відповідальність за розкриття змісту документу за допомогою 

аналітико-синтетичних методів - реферування, формування 

анотації, індексування й створення цільових інформаційних 

продуктів для споживачів різного рівня й бібліотек. 

Всі інформаційні центри здатні накопичувати більші масиви 

інформації в різних галузях знань і видавати її за запитами 

користувачів. Значимість їх у поширенні й використанні у виробництві 

новітніх техніко-технологічних рішень важко переоцінити. Основний 

принцип таких довідково-інформаційних, або інформаційно-

пошукових систем - масовість індивідуальних користувачів. 

Індивідуальний суб'єкт одержує інформацію, яка є в системі. 

Отже, системний підхід, з одного боку, до організації 

функціонування виробничої системи, а з іншого боку, до 

створення інформаційної системи, дають підставу розглядати 

елементи територіальної системи ринку як колективний суб'єкт, 

що є носієм і колективним інформаційним процесом.  

Колективний інформаційний процес можна характеризувати 

як стан, коли всі задіяні елементи (суб'єкти) системи подають 

інформацію про свій стан в інформаційно-управлінській системі і 
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всі задіяні елементи (суб'єкти) системи мають доступ до цієї 

інформації (у межах діапазону). 

Інформаційна взаємодія є першою відмінною рисою єдиного 

інформаційного простору, який створено інформаційно-управлінською 

системою, від інформаційного простору довідково-інформаційних 

систем. Друга відмінна риса інформаційно-управлінської системи - 

інтегрована обробка даних, що дозволяє з окремих технологічних 

прийомів і опису природних, економічних та інших умов одержувати 

оптимальні варіанти технологічних процесів для конкретних умов. 

Розроблені адаптери (модулі) при різних рівнях інтенсивності 

дають можливість шляхом різного сполучення з урахуванням 

місцевих умов одержати метрологічну інформацію. За таким 

способом носієм колективного інформаційного процесу в 

інформаційній управлінській системі виступає не сума, а сукупність 

(взаємозалежних між собою) індивідуальних суб'єктів, що об'єднані 

комп'ютерною системою в єдиний інформаційний простір. 

Елементи й функціонування інформаційної управлінської 

системи повинні бути побудовано таким же чином, як і у 

виробничих системах, що вона представляє. Іншими словами, 

інформаційні потоки повинні бути погоджені з потребами виконання 

управлінських функцій у всіх ланках управління виробничої 

системи. Достатність інформаційного потоку обумовлюється 

оптимальною структурою інформаційної системи, здатної приймати, 

обробляти дані, зберігати й передавати інформацію. 

У результаті застосування системного підходу встановлено 

приналежність інформаційно-управлінської системи до економічної 

системи та її взаємозв'язок з виробничими й організаційно-

управлінською системами. Всім їм притаманні властивості економічної 

системи: товарно-грошові відносини, здатність акумулювати енергію, 

динамізм і стабільність, наявність елементів, що виконують неподільні 

функції, зв'язок між елементами, відкритість системи. 

З однієї сторони інформаційна система має супідрядний статус, 

тому що інформація існує лише тому, що є управління виробництвом. 

Виникає необхідність формально-кількісного виміру процесу 

виробництва й взаємодії його елементів. З іншої сторони інформаційно-

управлінська система виступає інструментом впровадження результатів 

наукових досліджень у виробничо-технічну сферу, перетворення 

інформації у виробничий ресурс. У цьому випадку інформаційно-
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управлінська система виступає в якості необхідного й первинного 

компоненти структуризації інформаційних потоків. 

Питання структуризації інформаційних систем постійно 

перебуває у числі проблем, що розв'язуються наукою й 

практикою. В інформаційних системах можуть 

використовуватися показники обліку й звітності, уніфіковані 

планово-облікові документи, методи обробки даних, теорії 

економічної науки, підготовлені кадри. 

Дослідження показують, що інформаційні системи або 

мають значно менше елементів у порівнянні з роботами, або 

підмінюються інформаційними системами підтримки рішень на 

рівні підприємства. Інформаційна система може складати із трьох 

компонентів: 1) єдина база даних, що зберігається на одному або 

декількох серверах (мова йде про підприємство - і воно може 

мати один або кілька серверів; 2) набір автоматизованих робочих 

місць (директора, бухгалтера, начальників відділів і служб, 

провідних спеціалістів), які об'єднані у мережу й здатні 

обмінюватися інформацією з єдиною базою даних, а через неї - 

один з одним; 3) набір програмних засобів (програмних модулів). 

Багато авторів, дотримуючись напрямку розвитку 

інформаційної управлінської системи, вводять у її склад ряд 

нових елементів - багаторівневу систему економіко-

математичних моделей, інформаційну технологію, нормативи, 

технологічні карти тощо. 

Справедливості заради варто відзначити, що багато з 

розглянутих досліджень схематичні, ймовірно, внаслідок можливих 

обсягів статей, носять теоретичний характер, не співвідносяться з 

системним аналізом. Однак в умовах постановки проблеми вони 

корисні, тому що дозволяють розглядати склад інформаційно-

управлінської системи у більш широкому аспекті, з урахуванням 

висновків сучасних досліджень. 

Побудова й функціонування інформаційної управлінської системи 

повинна, по-перше, відображати організацію виробничої системи й 

структуру управління, тому що інформація повинна бути побудована 

так, щоб вона відображала рівні управління та їхні функції. 

Якщо головними завданнями органу управління 

підприємства є ресурсне забезпечення, координація дій 

підрозділів, пошук резервів, розробка компенсаційних заходів, то 
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завданнями відділу маркетингу є організація реалізації продукції. 

По-друге, якщо прийняти твердження про те, що обробка даних 

(а це не тільки комп'ютерна) є матеріальне втілення, практична 

реалізація інформаційного забезпечення, то структура самого 

інформаційного забезпечення є одним з основних положень 

побудови інформаційної управлінської системи. 

Структура інформаційного забезпечення складається з 

наступних елементів: мова економічного управління: словник, 

коди, однозначний вираз понять тощо; спостереження (об'єкт і 

суб'єкт спостереження, джерело первинної інформації, канали 

зв'язку, апаратний устрій); пам'ять (елементи зберігання, 

структурна схема зберігання, інструкції, програми, алгоритми, 

інформаційно-пошукові мови й системи, технічні засоби 

зберігання, механізми пам'яті, відновлення, пошуку); 

документація й документообіг (показники, форми документів, 

структурна схема й технологія обробки, технічні носії); 

технологія обробки даних (технологічний процес обробки даних, 

інтегрована схема, режим роботи, система контролю й 

забезпечення надійності, технічні засоби обробки даних). 

Отже, структура інформаційного забезпечення допускає 

наявність таких компонентів як засоби інформаційного 

забезпечення й обмін інформацією, або інформаційний процес. 

Уже на початку комп'ютеризації економіки розрізняли техніку 

управління - науку про засоби управління, і технологію 

управління - науку про застосування цих засобів в управлінській 

діяльності.  

У сучасних умовах техніку управління вивчає інформатика - 

технічна наука, у складі якої виділяють наступні напрямки: 

архітектура обчислювальних систем (апаратне забезпечення); 

засоби взаємодії апаратного й програмного забезпечення, 

людини, програмного й апаратного забезпечення (інтерфейс); 

програмування (розробка комп'ютерних програм); захист 

інформації, автоматизація, стандартизація. 

Інформатика (праця системного інженера) і організація 

інформаційного процесу (управлінська праця) поєднуються 

інформаційною технологією. Варто відзначити, що в економічній 

літературі  часто інформаційну технологію ототожнюють із 

інформатикою. 
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Таке ототожнення, на наш погляд, не прийнятно. Тому що, 

по-перше, навряд чи хоч один спеціаліст поставить знак рівності 

між поняттями «технологія виробництва» і «система машин»; по-

друге, стає не зрозумілим, за якою технологією тоді 

забезпечується прийняття рішень у управлінні; стає неможливим 

визначення сприйнятливості різних систем і структур до тих або 

інших технологій. Поки комп'ютери в більшості випадків 

використаються не як засоби модернізації виробництва, а лише як 

примітивні обчислювальні й друкувальні пристрої, для ведення 

баз даних з обліку тощо. 

Інформаційна технологія створює свого роду соціальне 

навколишнє середовище, що сприяє технічному розвитку. Тому в 

сучасних умовах процеси інформатизації у сфері управлінської 

діяльності й систематизації апаратних засобів повинні бути 

технологізовані, а технологія мати науковий зміст. Формулу 

наукового прогресу можна представити у вигляді: наука → 

технологія → ресурси → техніка → продукт, що враховують 

принципову відмінність техніки від технології, пріоритетність 

науки й технології і їхній глибинний зв'язок з усією системою 

ресурсів та соціально-економічних впливів. 

Проведений аналіз дозволяє підійти до формулювання 

структури інформаційної управлінської системи. Компонентами 

інформаційної управлінської  системи є: наукові знання про об'єкт і 

предмет управління; технологія одержання, використання, 

зберігання й ліквідація інформації; ресурси (дані, системне й 

прикладне програмне забезпечення); апаратні засоби одержання, 

обробки, зберігання, передачі інформації; інформація. 

У відповідності із структурою виробничої системи 

номенклатура застосовуваних апаратних засобів розширюється. 

Може використовуватися не тільки базова комп'ютерна система, 

але й лабораторне устаткування спостереження, система зв'язку. 

Відповідно до організаційної системи управління люди можуть 

входити у три групи. Перша група – системні програмісти й 

оператори, у тому числі ті, що виконують функції первинного 

введення й обробки даних (включаючи лабораторії спостереження). 

Друга група - користувачі систем, до яких можна віднести 

керівників і фахівців підприємства. Третя група - керівники 

інформаційної системи. С точки зору управління системою, 
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обов'язковим її компонентом повинні бути фінансові кошти, 

необхідні для придбання й поновлення всіх видів ресурсів. 

2.4. Методичні підходи щодо формування інтегрованої 

інформаційної системи в підприємствах 

 

У сучасних умовах удосконалення управління - процес безперервний. 

Відповідно, модифікувати треба й інформаційну систему, що формує 

управління. Інформацію можна розглядати як засоби, а інформаційну систему - 

як основу для здійснення системного підходу в управлінні виробництвом. 

Головне призначення інформаційної системи полягає у 

створенні єдиного інформаційного простору, що забезпечує 

рівновагу, інформаційну заможність ринку. Інформаційна 

заможність проявляється тоді, коли учасники ринку інформовані 

про реальну вартість всіх альтернативних можливостей, а 

поводження учасників спрямоване на розкриття інформації. 

Це призводить до збільшення кількості угод, розвитку 

виробництва товарів, збігу максимумів приватного й суспільного 

добробуту. Крім того, довіра до інформації сприяє обміну нового 

знання, що дозволяє уникнути пастки технологічної відсталості. 

Правда, при цьому може спостерігатися певна 

асиметричність інформації. Справа в тому, що економічна 

інформація ендогенна, тобто залежна від процесу спілкування 

суб'єктів ринку. Агент може подавати інформацію за принципом 

«не нашкодити собі», або неправильно сприймати сигнали, або 

неадекватно (свідомо або несвідомо) передавати сигнали зовні. 

Тому вибір рішення про досягнення ринкової рівноваги 

звичайно визначається не межею чітко регламентованого 

перетинання попиту та пропозиції (крапка А), а певним 

діапазоном (площа Д-С-В-Р) (рис. 2.1). 

Вихід із цього діапазону буде сигналізувати про протиріччя, що 

склалися. Розглянуте явище - наявність діапазону - характерне для 

інформаційної заможності при аналізі динамічної рівноваги підприємств, 

структури виробництва, фінансового стану партнера тощо. 

Досягнення інформаційної заможності забезпечується 

об'єктивізацією інформації, наявністю інформаційних баз і центрів 

генерування й поширення інформації. На наш погляд, таким центром 

генерування й поширення об'єктивної (у межах певного діапазону) 

інформації може бути інформаційна управлінська система, значимість 
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якої високо оцінюють як співробітники наукових установ й спеціалісти-

системники, так і керівники й спеціалісти підприємств (табл. 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р 

Р

ис. 2.1. Діапазон інформаційної заможності ринку* 
*Складено автором 

Респонденти відзначають не тільки високу значимість 

створення єдиного інформаційного простору, але й стримуючі 

фактори процесу інформатизації.  

Таблиця 2.7 

Оцінка значимості й умов створення інформаційно-

управлінської системи 
Зміст оцінки Програмісти  Наукові 

співробітники  

Спеціалісти 

державних 

органів 

управління 

Керівники 

підприємств 

Разом 

Чи потрібна підприємству інформаційна система (єдиний інформаційний простір), де бази 

даних підприємств з'єднані й взаємодіють із центральним сервером і базою даних, а сервер - з 

обласним інформаційним центром і інтернет? 

- так 100,0 78,0 100,0 87,4 93,4 

- ні - 22,0 - - 6,6 

Що на Ваш погляд, стримує створення єдиної інформаційної системи? 

- відсутність 

комп'ютерів 
37,6 - 30,0 42,8 25,8 

- відсутність 

системних 

адміністраторів 

44,3 30,0 50,0 55,5 51,3 

- небажання 

керівників 

підприємств 

- 30,0 42,3 - 11,2 

- інертність 

керівництва 
55,7 70,0 - 57,2 48,2 

- відсутність 33,2 60 55,3 28,7 40,8 

попит 

Зони недостовірної 

повної інформації пропозиція 

А 

В 

С 

Д 

Р 
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ефективних 

науково-технічних 

рекомендацій 

*Складено за матеріалами анкетування 

Тільки четверта частина респондентів відзначила як 

стримуючий фактор відсутність комп'ютерів. Вивчення стану 

справ з комп'ютеризацією показало, що фактор комп'ютеризації 

не є вирішальним. 

Керівники підприємств хоча й вказують на цей фактор, але, 

по-перше, відзначають, що придбання комп'ютера «не проблема», 

і по-друге, ставлять на перше місце в числі стримуючих факторів 

інертність керівників органів влади. Як показує опитування в 

цілому, головна причина тут не стільки в технічній, а скільки в 

методичній і суб'єктивній обумовленості. Першим за рангом 

стримуючим фактором названа відсутність спеціалістів-

системників.  

Від інтелектуальної й організаторської здатностей керівників 

підприємств залежить як залучення фахівців, так і перехід до нових 

методів управління, що допускає оцінку виробничих, соціальних, 

економічних ситуацій і вибір оптимальних варіантів. 

Найважливішим стримуючим  фактором є відсутність 

ефективних науково-технічних рекомендацій. Безумовно це 

визвано інертністю керівників: відсутність замовлення → 

відсутність розробок. Але наукові установи повинні проявляти 

інноваційні ініціативи. 

В основу організації комп'ютерної системи можуть бути 

покладені методологічні принципи автоматизованої системи 

управління: системний аналіз, безперервність (перманентність) 

розвитку, загальносистемна сумісність параметрів - економічна, 

математична, організаційна цілісність системи, автономність 

елементів, інтеграція елементів забезпечення системи. 

На початковому етапі роль цілісної комп'ютерної системи 

може виконувати інформаційний центр, який оснащено системою 

взаємозалежних, у той же час автономно використовуваних 

комп'ютерів. 

У цілому представляється, що феномен інформаційного 

простору як і інформатизація взагалі, повинні сприйматися й 

розглядатися як якісно нове, складне й багатопланове явище. І 

головне тут - не спростити, не звузити зміст цього явища, не 
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звести його до комп'ютеризації робочих місць або автоматизації 

обробки даних на локальному, місцевому рівні, який обмежений 

рамками підприємства або однієї функції. 

Для становлення інформаційної управлінської системи 

необхідно дотримати вимоги й здійснити ряд заходів методичного й 

організаційного плану. До структури інформаційно-управлінської 

системи необхідно пред'являти наступні вимоги: повинна 

відображати рівні управління; рівні інформації повинні бути зв'язані 

між собою єдиним масивом інформації (бази даних двох рівнів); 

повинні відповідати розподілу повноважень в органах управління (в 

підприємствах: керівництво, облік, технологічні процеси, реалізація-

покупка; в державних органах управління: керівництво, планування, 

аналіз тощо). 

Організація обробки даних і одержання  інформації допускає 

єдність методичного й програмного забезпечення, що сприяє 

уніфікації й сполученню всіх видів економічної інформації. 

Величезна робота, яка проведена в організації систем 

управління виявилася не реалізованою в управлінській 

діяльності. Однієї із причин становища, що створилося, з'явилися 

половинчасті рішення в галузі уніфікації інформації. Замість 

комплексного сполучення всіх видів інформації чомусь була 

обрана частина бухгалтерського обліку, по при збереженні 

наявного документообігу, що вже не відповідав вимогам 

управління в складних до цього часу економічних системах. 

Тільки інтегрований шлях розвитку забезпечує чіткість і усуває 

дублюючі потоки інформації. В організаційному плані сценарій 

інформаційно-управлінської системи включає схему потоків 

інформації. Трудомісткість потоку в остаточному підсумку визначає 

необхідну кількість технічних засобів і чисельність персоналу. 

Однак, визначення, що під потоком інформації розуміється 

кількість даних, які циркулюють у каналах зв'язку, по-перше, не 

дає підстави для реалізації зазначеної можливості. По-друге, тут 

немає тимчасового показника, тому що потік - це економічна 

величина, що вимірюється в часі.  

В інформації може використовуватися часовий показник, 

але потік розглядається стосовно до робочого місця й 

розглядається в умовах здатності системи самостійно 

повертатися в колишній стан. Безумовно таке явище має місце в 
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економічних системах і відноситься до теорії систем, але в 

цілому економічні системи є керованими, де регулювання 

здійснюється завдяки зворотним зв'язкам. 

У розглянутих визначеннях не відображається ієрархія 

інформації. У цей час системи будуються за схемою 

використання даних декількома адресатами. Деякі фахівці 

роблять замовлення на потрібну інформацію. Замовлення 

передається по каналах зворотного зв'язку датчиками і 

наступними пристроями. Отримані приймачем дані після обробки 

у форму, що доступна одержувачу, передаються адресату, або 

проводять додаткову обробку шляхом синтезу з метою 

одержання інтегрованих повідомлень (використовуючи різні 

складові частини тих самих даних або відомостей), що 

відповідають запитам різних рівнів управління або 

функціональних відділів. 

Інформація в інформаційно-управлінських системах може не 

тільки циркулювати, але й зберігатися. Крім того, інформація, що 

прийнята автоматом, не обов'язково повинна використатися 

негайно, але може бути затримана або збережена, щоб її можна було 

використати в майбутньому. Це властивість аналогічної пам'яті. 

При цьому наявність запам'ятовувальних пристроїв не 

порушує загального інформаційного потоку. А сприяє більш 

швидкому пошуку потрібної інформації, крім повторного її 

«виготовлення». У потрібний момент така інформація витягується й 

по каналах зв'язку доставляється адресату. Виходячи із сказаного 

вище, під потоком інформації ми розуміємо кількість сигналів, що 

проходять машинну обробку й передаються по каналах прямого й 

зворотного зв'язку в одиницю часу. 

Якщо передавальна машина й канал зв'язку в стані 

обробляти й передавати за годину 500 сигналів (наприклад, 

значень змінних по рядках обмежень), що відповідає одній 

моделі підприємства, то за зміну один оператор може обробити 

не менш 5-6 варіантів (з урахуванням підготовчо-заключного 

часу). Цими показниками й буде характеризуватися потік 

інформації даного каналу зв'язку з адресатом. 

Розглянемо схеми інформаційних потоків в інформаційно-

управлінській системі у контексті використання в управлінській 

діяльності кількісної і якісної інформації. Кількісна інформація 
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представляє собою показники економіко-математичних моделей, 

похідна обліково-фінансова інформація у вигляді моделей руху 

матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. 

Головна мета заснованих на застосуванні економіко-

математичних методів з використанням автоматизованих систем 

управління для прийняття рішень полягає в інтеграції функцій, 

ресурсів і рівнів управління дати кількісну оцінку явищ. Важлива 

роль у забезпеченні такої інтеграції приділяється розробці 

концептуальної моделі із встановленою структурою 

інформаційної системи (рис. 2.2). 

Рис. 2.2. Схема взаємозв’язку моделей 

(потоки кількісної інформації)* 
*Складено автором 

У концептуальних моделях знаходять висвітлення всі 

циркулюючі в господарській системі матеріальні, енергетичні й 

інформаційні потоки, а також функціональні елементи 

виробництва, що виконують різні операції перетворення потоків. 

Концептуальна модель практично є головним плановим 

документом, що характеризує територіальну систему ринку як 

єдине, цілісне утворення. Загалом, в агрегованому виді вона 

визначає місце й роль елементів, їхню взаємодію заради 
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досягнення основних цілей. За своєю суттю така модель є 

оптимізаційною, дає «зріз» системи на певну дату й вирішується 

як статичне завдання лінійного програмування. 

Досить важливе питання досягнення адекватності моделі в 

реально діючій або створюваній економічній системі вирішується 

послідовним уточненням параметрів моделі шляхом введення 

додаткових змінних, що характеризують нові виробництва, 

канали зв'язку, накопичувачі тощо. 

Оптимізаційні моделі господарюючих суб'єктів покликані 

бути основним інструментом регулювання структури 

виробництва в підприємствах різних організаційно-правових 

форм. Вони можуть бути двох типів залежно від поставлених 

цілей: із прямоточним розташуванням інформації -  для 

оптимізації структури виробництва підприємства; блочно-

діагональні - для оптимізації структури виробництва 

підприємства; система первинних підрозділів району - як система 

господарюючих суб'єктів. 

Лінійно-динамічні моделі відображають механізм, 

траєкторію розвитку підприємства, показують доцільність і 

строки введення нововведень. Цей, далеко не повний, перелік 

моделей можна об'єднати в одну групу - планування діяльності. 

Іншу групу складуть моделі, що відображають діяльність, 

робочий стан системи. Сюди можна віднести моделі 

взаєморозрахунків, документообігу тощо. 

Однак представлена система моделей буде далеко не повною, 

якщо не вказати на необхідність розробки моделей за напрямками. 

Якісна інформація - це вербальний опис умов виконання робіт в 

умовах, за яких можуть з'явитися негативні явища. 

Банк даних і програмне забезпечення централізовані й, через 

програмно-інформаційний блок, доступні користувачам через 

систему комп'ютерного зв'язку. Перераховані групи моделей 

будуть обов'язковим інструментом управління за умови, що 

первинні дані існують тільки у формі, яка сприймається 

машиною. По-друге, моделі повинні бути ув'язані з єдиним 

банком даних так, щоб кожне рішення завдання забезпечувалося 

необхідною інформацією як із сервісних моделей (наприклад, 

технологій виробництва, або первинних технологій), так і з вже 

поставлених моделей (вторинна, внутрішня технологія) - через 
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загальний програмно-інформаційний блок. Це дозволяє 

забезпечити об'єднання всієї інформації, що стосується 

планування. 

Призначення програмно-інформаційного блоку не 

обмежується функцією обміну інформацією між блоками 

інформаційної системи. Одночасно в ньому переробляються дані 

й готується інформація для масового користувача не тільки за 

результатами рішення завдань, але й про стан ринку тощо. 

Досить істотною функцією програмно-інформаційного 

блоку є забезпечення користувачів програмами перетворення 

даних і виробництва інформації. Тут передбачається наявність 

сумісних програм, що забезпечують рішення окремих завдань, 

виробництво інформації шляхом інтеграції даних часток завдань 

(конвертація даних, або перехід з однієї програми в іншу). 

Виконання даної функції пов'язано з адаптацією наявних 

програм, а також з розробкою нових програмних продуктів. У 

схемі розглядаються тільки прикладні програмні засоби, за 

допомогою яких на даному робочому місці виконуються 

конкретні завдання (редагування й формування текстів, побудова 

графіків, створення бази даних, рішення оптимізаційних завдань, 

діловодство, контроль і прогнозування ситуації на сировинних і 

товарних ринках, бухгалтерські системи тощо). 

Службові програмні засоби (диспетчери файлів, засоби 

діагностики, комунікації, моніторинг, безпека тощо) є 

зовнішніми для операційної системи й служать для 

розширення її функцій, а в самому процесі перетворення даних 

безпосередньо не беруть участь. 

У міру відкриття нових і вдосконалення старих методів 

розрахунку, технологій і технічних рішень банк алгоритмів буде 

розширюватися. Тоді також буде розширюватися арсенал засобів 

і способів управління процесом моделювання, варіювання тими 

параметрами, які дослідник, у цьому випадку користувач моделі, 

має можливість змінити. 

Система моделей може розглядатися і як інформаційна 

інтегрована система. Вона містить всі види інформації, допускає 

обмін інформацією між об'єктами, має цілісність. Разом з тим, 

інформаційна система поєднує не всю інформацію, що циркулює 

в підприємствах, моделях, установах, а інтегрує частину її, що 



 

118 

 

містить відомості, які представляють інтерес з погляду робочої 

системи. 

Однак, структура системи моделей не життєдіяльність, а 

функціонування інформаційної інтегрованої системи. Важливим 

джерелом інформації є аналізи, що дозволяють не тільки 

контролювати технологічні процеси, але й, на основі побудови 

статистичних рядів, виробляти компенсаційні заходи. 

Організація потоків інформації забезпечує обмін 

інформацією між об'єктами системи, їхню інформативність. І 

на цьому напрямку передбачається методологічна, технічна й 

математична сумісність із процедурами формування й обробки 

даних. 

При цьому варто пам'ятати, що засмічення каналів зв'язку 

надлишковими даними не сприяє оперативності прийнятих 

рішень, а навпаки, ускладнює вибір необхідної інформації й 

створює додаткові перешкоди. 

Організація потоку інформації в комп'ютерній системі 

повинна задовольняти наступним вимогам:  

- розумне обмеження обсягу первинної інформації, що забезпечує 

саму велику й різноманітну похідну інформацію; максимальне 

використання первинної інформації й досить повне використання 

інформації. Підвищення коефіцієнта використання первинної інформації 

повинно бути забезпечене при цьому в першу чергу; 

- погоджена, єдина, гнучка система інформації повинна точно 

відображати об'єктивний хід процесу виробництва, обміну, обігу, 

розподілу й споживання суспільного продукту, давати ясну картину 

використання виробничих потужностей, трудових і природних ресурсів. 

Програмно-інформаційний блок, покликаний, з одного боку, 

організувати потоки інформації, а, з іншого боку - забезпечити їх 

«чистоту» шляхом виключення непотрібних первинних даних і 

відбір похідної інформації із системи розв'язуваних моделей. 

Програмно-інформаційний блок одночасно виступає як 

інформант і як інформатор. Як інформант він сприймає й зберігає 

економічну інформацію. Як інформатор він відтворює й передає 

економічну інформацію. Наявність швидкодіючих двох зустрічних 

потоків інформації підкреслюють значимість програмно-цільового 

блоку у процесі інформатизації всіх задіяних в економічній системі 

користувачів. Доступ користувачів до всіх існуючих і доступних баз 



 

119 

 

даних, програм і знання взагалі означає перехід до нового стану 

математизації економіки. 

Формування єдиного інформаційного простору забезпечує 

машинну обробку даних і передбачає, що машини повинні являти 

собою обчислювальну систему колективного користування. 

Іншими словами, повинна бути створена система електронно-

облікових машин, що встановлені на різні (усіх) рівнях 

управлінської ієрархії, технічно, методично й програмно 

взаємодіючих між собою й з датчиками (рецепторами), базами 

даних, розташованими в кожному елементі економічної системи. 

Тільки в цьому випадку інформаційно-управлінську систему 

з'явиться носієм колективного інформаційного процесу. 

На першому етапі становлення інформаційно-управлінської 

системи можна не використовувати дорогий сервер, а обійтися 

придбанням системи апаратного оснащення в складі якої: 

системний блок; монітор; клавіатура; миша; мережний фільтр, 

три-п'ять модулів пам'яті тощо. 

Всі розрахунки, постановка й рішення імітаційних завдань 

для підприємства, пошук даних, зберігання інформації із всіх 

суб'єктів виробничої системи, перетворення даних будуть 

відбуватися там. 

Сервер і додані до нього засоби формують програмно-

інформаційний блок. Тут же формується довідково-адресний стіл, 

що містить відомості про наявність даних і відомостей, наявних у 

базах даних клієнтських машин. 

Клієнтською машиною можна вважати будь-який 

комп'ютер, що має доступ до сервера по радіомережі. У цьому 

випадку це будуть комп'ютери підприємств. Сервер відкритий 

для Інтернету, довідково-інформаційних систем. 

З огляду на те, що пропонується реалізація пілотного проекту, 

результати якого надалі будуть корисні при створенні інформаційно-

управлінської, з одного боку, і що проблема інформатизації важлива 

на державному рівні, передбачається фінансування робіт. 

Найбільш важливим із всіх компонентів інформаційної 

управлінської системи є кадри. Тут можна виділити дві групи 

людей за їхньою участю в створенні й функціонуванні системи. У 

першу групу входять ті, хто створює систему й управляє нею - 

програмісти, системні адміністратори, адміністратори мереж 
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тощо, у другу групу - користувачі системи. Можна виділити три 

рівні користувачів залежно від призначених їм робіт. 

До першого рівня ми відносимо працівників, що проводять 

збір і обробку зовнішньої інформації, конторські операції. Їхня 

діяльність не орієнтована на прийняття управлінських рішень. 

Методи аналізу, збору зовнішньої інформації, обробки облікової 

документації й використання автоматизованих систем управління 

не відрізняються особливою складністю. 

Практично у всіх підприємствах застосування 

автоматизованих систем управління обмежується електронною 

обробкою даних стосовно офісних операцій. Однак, протогенез, 

генерація наукових знань і техніки, не тільки створюють умови, 

але й наголошують на просування виконання робіт від 

комп'ютеризації офісних операцій до використання 

автоматизованих систем управління для виробки 

програмувальних рішень. 

У цьому плані до другого рівня користувачів системи можна 

віднести фахівців підприємств. До третього рівня – керівників  

холдингів, консультаційних центрів. 

Завдання управлінням виробництвом також утворюють 

ієрархічну систему, на нижньому рівні якої перебувають завдання 

оптимізації технологічних режимів виробничих ланок, що 

формують завдання диспетчеризації матеріальних потоків і 

завдання оптимального планування, консолідації фінансових 

коштів і контролю їхнього використання. 

Неважко помітити, що ієрархія завдань не збігається з 

рівневою ієрархією користувачів інформаційно-управлінської 

системи. Користувачі другого й третього рівня практично 

змушені вирішувати зазначені завдання для розробки 

управлінського рішення. Рішення їх у більшості випадків 

пов'язане з використанням методу економіко-математичного 

моделювання. 

На сучасному етапі виникають самі більші труднощі, які 

пов'язані з відомим роз'єднанням між персоналом, що працює на 

автоматизованих системах управління, і користувачами. 

Комунікаційний розрив, як показують результати анкетування 

програмістів, наукових співробітників, фахівців і керівників органів 
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управління є одним з основних перешкод використання 

моделювання зокрема й інформаційної системи взагалі (табл. 2.8). 

 

Таблиця 2.8 

Оцінка значимості й можливість використання 

автоматизованих систем управління у практиці управління (у %)* 
Зміст питання Програ-

місти  

Наукові 

співробітн

ики  

Спеціаліст

и 

державних 

органів 

управління 

Керівни 

ки 

підприє

мств 

Разом 

Число респондентів 86  6 7 27 

1.Як Ви оцінюєте значимість економіко-математичних моделей для обґрунтування 

вибору технологій; розміщення виробництва; оцінки різних виробничих ситуацій; 

розробки компенсаційних заходів, що знижують вплив негативних явищ, напрямків і 

перспектив розвитку підприємств: 

- вища 100,0 70,0 64,0 36,4 74,2 

- незначна - 30,0 36,0 63,6 25,8 

- не має значення - - - - - 

2.Ваші знання у сфері виробництва 

доскональні - 75,0 70,0 87,6 55,7 

посередні 11,0 25,0 30,0 12,4 14,7 

недостатні 66,8 - - - 22,3 

досить недостатні 22,2 - - - 7,3 

3.Ваші можливості в реалізації економіко-математичного моделювання 

Ви знайомі із цим 

методом 
13,2 65,0 25,0 - 22,1 

- Ви знайомі із цим 

методом загалом 
- 15,0 75,0 72,3 37,3 

Ви добре   володієте цим 

методом 
86,8 20,0 - - 29,7 

Ви можете формулювати 

проблеми керованого 

об'єкту, розробити 

модель, поставити й 

вирішувати в 

діалоговому режимі 

різноманітні завдання 

самостійно 

- 21,4 - - 3,6 

те ж, але за допомогою 

фахівця 66,0 62,3 55,6 72,3 62,3 

*Складено за матеріалами анкетування 
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Визнаючи значимість моделювання для одержання 

інформації, необхідної для прийняття рішень за цілим рядом 

питань, користувачі не можуть скористатися методом внаслідок 

їхньої теоретичної непідготовленості.  

У той же час, програмісти й оператори не в змозі ставити й 

вирішувати завдання внаслідок недостатніх або досить 

недостатніх знань у виробничій сфері. Навіть у науково-дослідній 

установі, тільки один співробітник з п'яти опитаних може 

самостійно сформулювати проблему, мету організації, поставити 

й вирішити завдання в діалоговому режимі. 

У цілому ж виявляється, що жодна із цих груп не розуміє 

потреби іншої. Користувачам необхідний великий обсяг знань 

про можливості підвищення ефективності управлінської 

діяльності з допомогу методів, заснованих на застосуванні 

автоматизованих систем управління. 

До цьому варто додати, що керівники, чим вище вони 

перебувають на ієрархії рівнів, тим більше часу вони повинні 

приділяти плануванню діяльності підприємства. Крім того, 

керівник повинен брати активну участь у побудові й організації 

функціонування інформаційної системи. 

Технічний фахівець повинен знати про процес управління й 

потреби користувача, що використовує систему. На перший 

погляд, наведені дані свідчать про відсутність такої взаємодії. 

Однак дані дають підставу й для досить оптимістичного 

висновку. Для цього досить звернути увагу на те, що системні 

адміністратори можуть сформулювати проблему, розробити модель, 

поставити й вирішувати в діалоговому режимі різноманітне завдання 

за допомогою фахівця. У свою чергу, більшість користувачів можуть 

скористатися методом за допомогою фахівця (програміста). 

Отже, принцип міждисциплінарної кооперації, як основне 

положення для  створення й функціонування  інформаційної 

управлінської системи, є не теоретичним припущенням, а тим, 

що випливає з потреб повсякденної управлінської діяльності.  

Реалізація його дає достатню основу для двостороннього 

обміну думками, що дозволяє розробити загальне подання про 

проблеми, структуру моделей, необхідних даних і коефіцієнтів, 

що характеризують реалізовані способи виробництва, і плідного 

співробітництва (табл. 2.9). 
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Разом з тим, реалізацію принципу міждисциплінарної 

кооперації не можна зводити до спрощеної схеми, коли 

вважається достатнім в органі управління в штатний розклад 

включити програміста й системного адміністратора. 

Таблиця 2.9 

Організація процесу міждисциплінарної кооперації* 

№ Показники 
програ- 

міст 

мате- 

матик 

керів- 

ник 

тех- 

но- 

ло 

ги 

1. Формулювання проблеми - - + - 

2. Визначення критерію ефективності - + +  

3. Конструювання моделі     

3.1

. 

Визначення елементів системи - - + - 

3.2

. 

Побудова вихідної матриці - + + - 

4. Інформаційне забезпечення матриці  

- збір даних  

- перетворення даних 

 

- 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

5. Трансляція (запис) завдання мовою, що прийнятна 

машиною 
- + - - 

6. Підготовка до експериментів - налагодження 

моделі й перевірка на адекватність до реальних 

умов 

 + +  

7. Експериментування - рішення варіантів завдання із 

закриттям - відкриттям змінних 
 + + + 

8. Розробка програмного комплексу + + - - 

9. Практичне використання  моделі   + + 

9.1 Навчання професійних користувачів + + - + 
9.2 Рішення прикладних завдань - + + + 

9.3 Інтерпретація, документування, виходи - - - + 

9.4

. 

Реалізація висновків - - + + 
*Складено автором 

Для плідних співробітництв, технологія й методологія 

повинні бути розроблені таким чином, щоб експерти мали 

можливість брати активну участь у плановому процесі. План 

повинен створюватися не за принципом «чорного ящика», а за 

допомогою повністю специфічних методів. Опанувати такими 

методами, що дозволяють зрозуміти проблему організації та 

способи її реалізації на автоматизованих системах управління 

повинні допомогти організовані для цього курси. 

Поняття «управління системою інформації» з'явилося на певному рівні 

розвитку технічних і програмних засобів, що використовуються для обробки, 

зберігання й передачі інформації. Створення інформаційних управлінських 

систем, з одного боку, дозволило розробити новий підхід до оцінки системи 



 

124 

 

інформації як об'єкта управління. З іншого боку, обумовило об'єктивну 

необхідність знань, що дозволяють виявити всю сукупність потреб керівників і 

фахівців всіх рівнів в інформації, і на основі цього визначити структуру 

технічних засобів, що вимагаються для її виробництва. 

У результаті з'явилася нова дисципліна - у країнах, що 

вступили на шлях інформатизації суспільства, що одержала назву 

управління внутрівиробничою системою інформації. Виникнення 

об'єктивної необхідності в створенні системи інформації 

викликало потребу в розвитку нових форм управління в цій сфері 

діяльності. 

На підрозділи управління системою інформації необхідно 

покласти наступні функції: визначення потреб в інформації 

керівників і спеціалістів всіх рівнів органу, що управляє 

підприємством; визначення основних напрямків використання 

обчислювальної техніки; централізоване планування діяльності 

щодо захисту, оренди, обслуговування й використання технічних 

засобів з обробки, зберігання, передачі інформації; визначення 

витрат на виробництво, зберігання й передачу інформації, 

включаючи витрати на утримання персоналу, технічних засобів і 

придбання матеріалів; розробка єдиних форм обробки й передачі 

інформації; організація навчання й підвищення кваліфікації 

користувачів системи. 

Звичайно на вищих рівнях управління в складі органу 

управління інформацією необхідно створювати відділи за 

різними напрямками діяльності: аналізу; складання й зберігання 

звітів, юридичних документів; електронної пошти; матеріально-

технічного забезпечення тощо. 

Керівник обчислювального центру повинен мати високий 

службовий ранг на рівні заступника або начальника. Це відкриває 

перед ним широкі можливості для активної роботи із залучення 

спеціалістів щодо питань максимального використання новітніх 

методів обробки й передачі інформації. 

На рівні підприємства інформаційні системи можуть 

поповнюватися двома способами. Або системи додають 

більшими блоками один раз у три, чотири-шість місяців, для чого 

потрібне велика кількість програмістів, на оплату праці яких 

необхідні значні суми коштів. Або проблема вирішується за 

рахунок гнучкості системи, що дозволяє потроху її нарощувати. 
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І лише у виняткових випадках (особливо в початковому 

періоді - настроюванню системи) можливе залучення служби 

підтримки. Будемо виходити з того, що в роботі система 

максимально проста й надійна, дешева й законна, легка в 

освоєнні й управлінні. У цих умовах для управління 

інформаційною управлінською системою необхідний системний 

адміністратор, розроблювач імітаційних моделей і один-два 

оператори для роботи на сервері та із центральною базою даних. 

Побутові, соціальні можливості державних і регіональних 

органів управління дозволяють залучити до адміністративної 

роботи в обчислювальних центрах цих рівнів досить 

кваліфікованих працівників. 

Більше складною ця проблема виявляється на рівні 

підприємства. По-перше, у штатному розкладі органів управління 

підприємства немає посади керівника системою інформації. 

Вирішення її можливо двома шляхами: або переглянути штатний 

розклад з урахуванням переходу повністю на нові методи 

управління, або йти по шляху включення управління системою 

інформації до складу функцій консультаційного центру в складі 

органу управління. 

Формування комерційного інформаційного центру, що 

працює самостійно, цієї проблеми не вирішує, тому що такий 

центр не несе відповідальності за розвиток виробництва й, крім 

того, знижується доступність і оперативність інформаційного 

забезпечення. 

Адміністратор: сприяє створенню у своєму колективі 

сприятливого для творчої діяльності клімату, що забезпечує 

виявлення нових можливостей підвищення ефективності системи 

інформації; вивчає всебічні потреби керівників підприємств в 

інформації й на цій основі обґрунтовує структуру, способи збору й 

обробки даних; організує роботу з удосконалення збору, обробки, 

зберігання й передачі інформації; займається підбором кадрів, 

питаннями планування й контролю діяльності всього колективу. 

Іншими словами, адміністратор повинен мати досвід і знання у 

сфері інформаційного забезпечення. Завданням адміністратора є й 

пошук компромісів між «конфіденційністю комерційної таємниці» і 

«доступністю інформації». Таким компромісом може бути рівневий 

принцип доступу до інформації. 
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У цьому випадку вся наявна й потенційно можлива 

інформація зводиться до трьох (і більше) класів, доступ до 

кожного з яких кодується. Ранжирування користувачів по 

розв'язуваним ними питаннях є підставою для розподілу кодів. 

Наприклад, завідувач відділом буде мати доступ до інформації 

всіх класів, у т.ч. тієї, що розкриває комерційну діяльність 

підприємства, керівники - до інформації про ринки збуту й 

придбання, технології, машини, фахівці - до класу технологічних 

рішень і т.д. 

Крім того, з огляду на обмеженість фахівців, керівник 

інформаційної системи встановлює зв'язки із службою підтримки, 

яка виступає як елемент зовнішнього середовища. Тому він 

повинен дотримувати конфіденційності інформації, наявної в 

його системі, і не зобов'язаний допускати службу підтримки до 

реальних даних. 

Досить тримати інформаційну базу, на якій адміністратор 

буде демонструвати службі підтримки свої побажання й 

проблеми й на які він може перевіряти нові версії, щоб 

самостійно перенести їх на основну базу. Для цього йому досить 

відкрити інформаційну базу в Інтернеті й служба підтримки буде 

працювати з нею. При цьому основна база залишається закритою 

для зовнішнього середовища. 

Досить складним є завдання адміністратора щодо вивчення 

потреб в інформації керівника підприємства. Проведені нами 

дослідження показують, що чим конкретніше проявляються 

виробничі ситуації, тим складнішою є можливість визначення 

потреб в інформації. 

Часто починаючим керівникам підприємств важко оцінити 

свої реальні потреби в інформації, їм здається, що їм постійно 

потрібна вичерпна інформація. Фактично ж виявляється, що 

надлишкова інформація ускладнює ухвалення вірного рішення. 

Уміння визначити, яка в кожному випадку потрібна 

інформація - це свого роду мистецтво. Навчити цього мистецтва 

керівників - одне з найважливіших завдань керівника системою 

інформації. Ця робота трудомістка, вимагає часу, але вона 

дозволяє керівникам перебороти страх залишитися без інформації 

у випадку яких-небудь непередбачених ситуацій або збоїв у 
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виробництві, повірити, що нова система інформації дійсно 

допоможе їм у прийнятті вірного управлінського рішення. 

На наш погляд, вирішення цього завдання є більш складним. Разом 

з тим, слід зазначити, що в економіці не створено єдиного 

інформаційного простору, управлінської інформаційної системи, 

невідомі й рекомендації науково-дослідницьких інститутів щодо даної 

проблеми. Тому вивчити трудомісткість функцій управління 

інформаційною управлінською системою не представляється 

можливим. Запропонований сценарій можна вважати зразковою схемою 

для початкового періоду організації інформаційно-управлінської 

системи, що повинна бути уточнена в стадії її становлення. 

У цілому управління інформацією має властивість 

перманентності, послідовного удосконалення внаслідок 

раціоналізації технічних засобів. При цьому багато принципових 

положень цілком застосовні на наступних етапах розвитку 

інформаційної системи. На сучасному етапі цілком правомірне 

використання ряду розроблених принципів, що ставляться до 

диспетчерської служби. Для адміністративної роботи зберігають 

свою актуальність принципи послідовності обробки даних, 

вимога регламентації діяльності працівників на основі 

розроблених функціональних прав і обов'язків тощо. 

Таким чином, поява нового середовища накопичення 

інформації, розвиток засобів зв'язку, що забезпечують доставку 

інформації практично кожному користувачу, можливість 

автоматизованої обробки даних і одержання інформації створюють 

умови для організації єдиного інформаційного середовища. 

Організація інформаційної управлінської системи, з одного 

боку, забезпечує підвищення ефективності управлінської праці, з 

іншого боку - обумовлює зміну організаційних форм, методів і 

стилю роботи адміністративно-управлінського персоналу, зміна 

окремих функцій і ролі працівників у їхньому виконанні. 

Реалізація цих змін узгоджена з подоланням інертності, 

непідготовленості керівників і фахівців виробничих систем. 

Важлива роль у вирішенні проблеми приділяється органам 

управління інформаційної системи. Саме організація 

інформаційно-управлінської системи може стати відправним 

моментом переходу до нових методів управління. 
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Інформаційне забезпечення повинно ґрунтуватися на 

принципах фінансування й соціальної політики. Мета - збільшення 

комерційних справ і зменшення величини упущеної вигоди 

товаровиробників. Завдання: забезпечення інформаційної 

заможності ринку продукції; використання інформації як 

виробничого ресурсу; ефективне використання фінансових коштів. 

Створення єдиного інформаційного простору допускає 

об'єднання за допомогою комп'ютерних робочих місць 

підприємств, центральної й локальних баз даних, центрального 

програмно-інформаційного блоку й сервера в єдиній системі. 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Загальне керівництво повинне планувати систему 

відповідно до мети і прогнозу, визначати її склад, розташування й 

взаємозв'язок компонентів, можливі входи й виходи, 

досліджувати її стабільність на інновації, здійснювати вибір 

цілей, методів і взаємозв'язків на системній основі для 

визначення напрямку прийняття рішень і планування на різних 

рівнях організації, намічати потоки інформації до центру й від 

центра до структурних одиниць. Іншими словами, керівництво 

повинне створити загальний план майбутньої організації, план її 

дії, із вказівкою загальних рис системних об'єктів та їхніх 

взаємозв'язків. 

2. Встановлено, що недостачу інформації відчувається на 

тих напрямках, які, у зв'язку з переходом до ринку, до останнього 

часу ігнорувалися. Це відноситься до планування, координації, 

контролю з боку органів управління. Тому органи управління до 

виконання цих завдань виявилися не готові. Використати для 

вирішення завдань планування, координації, зв'язку традиційні 

методи одержання інформації виявилося неприйнятним, а нових 

практика не освоїла. 

3. Розглянутий перелік джерел інформації та методів її 

одержання в цілому підлеглий інформаційному забезпеченню 

програмувальних, повторюваних рішень, тому що 

формулювання завдань ґрунтується на досвіді фактично 

виконуваної управлінської роботи. У процесі управлінської 

діяльності майже всі рішення можуть бути віднесені до 
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програмувальних. Це, у свою чергу, означає можливість 

використання кількісних і якісних методів оцінки ситуації: 

економіко-математичне програмування, оптимізація, 

лабораторний аналіз, побудова статистичних рядів тощо.  

4. У дослідженні удосконалено матрицю інформаційно-

методичного забезпечення рішення завдань управління на 

підприємстві, яка включає групи завдань, потребу в інформації, 

джерела інформації, методи, результати якої можуть бути 

використано як з метою інтеграції елементів системи управління, 

так і при організації інформаційної системи. 

5. Перелік джерел інформації та методів її одержання в 

цілому підлеглий інформаційному забезпеченню 

програмувальних, підпорядкованих рішень, тому що 

формулювання завдань ґрунтується на досвіді фактично 

виконаної управлінської роботи. У процесі управлінської 

діяльності майже всі рішення відносяться до програмувальних. 

Це, в свою чергу, означає можливість використання кількісних і 

якісних методів оцінки ситуації: економіко-математичне 

програмування, оптимізація, лабораторний аналіз, побудова 

статистичних рядів тощо.  

6. Розроблено інформаційно-управлінську систему, 

компонентами якої в загальному плані є вхідні дані, процесор, 

вихідні дані, що забезпечує взаємодію виробничої, сервісної, 

управлінської та інформаційної підсистем підприємства. 

Спеціалізація інформаційно-управлінської системи допускає 

застосування специфічних, пристосованих для одержання 

певного виду продукції знарядь праці, предметів праці й самої 

праці, що забезпечує ефективну спеціалізацію виробництва й 

діяльності. У центрі цієї системи находиться підприємство, що 

переробляє сировину та має внутрішню структуру й досить 

інтенсивні зовнішні зв'язки. 
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3.1. Елементи інформаційного забезпечення сталого 

економічного розвитку підприємства 

 

Інформаційна система займає особливе і важливе місце 

серед інших систем, оскільки вона як губка вбирає всі зміни, що 

відбуваються в інших системах. Інформаційна система є формою 

організації інформаційного забезпечення управління або будь-

якої її частини. Вона включає всі види інформації, носіїв, 

комплекс способів для отримання, передачі, зберігання та 

виготовлення документів, канали зв’язку [323, с. 216]. 

Організація інформаційних процесів заснована на прийнятій 

для цього внутрішній структурі підприємства. При вивченні 

характеру структур будь-яку систему можна розглядати як деяку 

сукупність взаємозалежних елементів (об'єктів, понять, процесів). 

Кожна така система Sj є відособленою й може розглядатися як 

деяка частина (підсистема) більш загальної системи S 

(метасистеми). 

Взаємозв'язок між системами S і Sj будується за принципом 

ієрархії, що передбачає підпорядкованість підсистеми Sj 

метасистемі S як у структурному місці розташування, так і в 

розподілі управлінських функцій. 

Розділяти систему можна декількома способами, 

одержуючи різне число частин (підсистем). Отримане в 

результаті такого членування безліч всіх підсистем будемо 

називати М - безліччю системи S. Метасистему S можна 

представити у вигляді дерева, на якому виділяються окремі 

підсистеми, що відносяться до різних рівнів (рис. 3.1). 

Наявність отриманих при цьому підсистем і взаємозв'язків між 

ними й утворює структуру системи S0. 

В інформаційно-управлінській системі організовувати 

підсистеми можна за функціональною і організаційною ознакою 

або за складом системних елементів. Розподіл за 

функціональними ознаками повинен вестися відповідно до 

наявних функцій системи, а за організаційними - з урахуванням 

специфічних особливостей ієрархічної структури системи. 

Членування системи за складом елементів необхідно 

проводити з урахуванням структури самих елементів при 

виконанні ними функцій. 
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Рис. 3.1. Сукупна структура інформаційно-управлінської 

системи* 
*Складено автором 

Підсистему можна розглядати як якусь частину системи, 

сформовану й виділену за певною ознакою, що охоплює 

відповідну групу завдань і має самостійну приватну мету. 

Функції контролю й управління можна розподілити на декілька 

рівнів із пріоритетом управлінських сигналів старших рівнів. 

Ієрархічна будова системи забезпечує підвищену стабільність до 

зовнішніх впливів, дозволяє локалізувати конфлікти, що виникають 

усередині системи, є основною умовою узгодження елементів системи 

з її глобальними стратегічними напрямками розвитку. 

Важливе значення при управлінні ієрархічною системою 

має проблема координації. Координація як функція управління 

являє собою процес, що спрямований на забезпечення 

пропорційного й гармонічного розвитку сукупності різних сторін 

об'єкта (технічної, виробничої тощо) при оптимальних для даних 

умов трудових, грошових і матеріальних витратах. 

Координування підсистем означає такий вплив на підсистеми, що 

змушує їх діяти узгоджено. 

Процес координування в загальному випадку ми 

підрозділяємо на дві частини: встановлення операційних правил, 

що пропонуються до робітників (вибір способів координації), і 

практичне забезпечення виконання цих правил у діяльності 

підприємства (вибір конкретних значень координуючого впливу). 
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Централізація представляє собою концентрацію прийняття 

рішень на вищому рівні, а децентралізація - делегування 

відповідальності за ряд основних рішень на більш низькому рівні 

ієрархії. Централізація безпосередньо вирішує проблему 

координації й управління діяльністю підрозділів, допомагає 

усувати дублювання функцій і небажане «суперництво» між 

керівниками підрозділів при прийнятті рішень. 

Децентралізація сприяє прийняттю рішень на тому рівні, де 

легше всього розробити найкращі рішення й одержати всю 

необхідну інформацію. Проблему співвідношення централізації й 

децентралізації варто розглядати з позицій раціонального 

сполучення автономії й координації. 

Інформаційно-управлінська система, як і будь-яка система 

управління, складається із чотирьох основних компонентів: 

об'єктивно необхідних функцій (робіт) управління (планування, 

облік і регулювання); структури підрозділів апарату управління; 

виробничо-економічної інформації; технічних засобів збору й 

перетворення інформації. 

В організаційній структурі інформаційно-управлінської 

системи ми виділяємо службові, функціональні, інформаційні та 

технічні зв'язки. Службовий зв'язок є зв'язком між вище та 

нижчестоящими елементами. Функціональний зв'язок є зв'язком 

між вище- і нижчестоящими елементами, але при цьому 

вищестоящий елемент уже не вирішує того, що повинен робити 

нижчестоящий (вказівки, рекомендації). Інформаційний зв'язок є 

зв'язком між елементами, що звичайно стоять на одному рівні та 

обмінюються інформацією. Технічний зв'язок є зв'язком між 

працівниками, що виконують ту саму функцію. Визначальними є 

службові й функціональні зв'язки. 

Під інформаційним аналізом ми розуміємо вивчення складу 

документів і визначення обсягу сформованої й використовуваної 

інформації, а також розробку схеми документообігу підприємства 

й моделі інформаційних зв'язків. 

Аналіз потоків і складу документованої інформації на 

підприємстві можна виконувати в два етапи: вивчають і 

впорядковують документи й інформацію, що формується в них, 

класифікують і описують характеристики документів і 

показників; аналізують застосовувану на підприємстві 
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документовану інформацію й розробляють рекомендації з 

ліквідації марної її надмірності й з раціоналізації інформаційних 

зв'язків і структури документів. 

Для аналізу документованої інформації необхідно визначити 

склад використовуваних на підприємстві, показників, а також 

класифікувати документи й показники на групи за подібними 

приватними ознаками. Аналіз інформаційних характеристик об'єкту 

автоматизації повинен здійснюватися на основі зібраних матеріалів 

обстеження після їх попередньої обробки й систематизації. 

Роботи з аналізу ми рекомендуємо здійснювати в наступній 

послідовності: складання переліку документів, які сформовані у 

кожному структурному підрозділі або функціональній підсистемі, і 

групування документів за основними класифікаційними 

властивостями; аналіз термінології, що знаходиться в документах, і 

забезпечення єдності інформації; систематизація, групування й аналіз 

використовуваних показників; класифікація показників, розробка 

системи кодування й шифровки документів і показників; побудова 

схем документоформування (схем взаємозв'язку документів) і 

визначення рівня документів всередині підрозділу (початковий, 

проміжний, кінцевий); побудова маршрутів руху документів у 

структурних підрозділах і функціональних підсистемах; аналіз 

маршрутів руху документів і виявлення елементів нераціональної 

організації інформаційних потоків; побудова схем взаємозв'язку 

показників та їхній аналіз; аналіз алгоритмів формування показників; 

побудова схеми документообігу в цілому по підприємству - 

складання інформаційної моделі об'єкту; розрахунок обсягів та 

інтенсивності потоків інформації в структурних підрозділах, 

функціональних підсистемах і в цілому по підприємству за місяць, 

квартал і рік; розробка рекомендацій з ліквідації дублювання 

документів і показників, уніфікації й стандартизації форм 

документів, раціоналізації маршрутів руху документів і схем 

формування показників. 

Визначення загального переліку форм документів, що 

циркулюють в окремих структурних підрозділах, і групування 

документів за основними класифікаційними ознаками - одне з перших 

завдань інформаційного аналізу інформаційно-управлінської системи. 

Всі документи можна розділити на внутрішні, що 

розробляються на підприємстві, і зовнішні, що поступають із 
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зовнішнього середовища. Це дозволяє визначити документи, які 

можна удосконалити, для яких можна змінити маршрути руху, і 

документи, для яких реалізація цих процедур скрутна. 

Значення при проектуванні технологічного процесу обробки 

даних має періодичність складання й обробки документів на 

підприємстві. При аналізі інформаційних потоків можна 

здійснювати групування документів, що циркулюють на 

підприємстві, залежно від способу їхнього одержання. 

Ми виділяємо дві групи документів: первинні й зведені. Первинні 

документи можна класифікувати за наступними ознаками: розміщенням 

в них показників (анкетні, зональні, табличні, комбіновані); кількістю 

відображених господарських операцій - однорядкові й багатострокові; 

способом охоплення господарських операцій - разові і накопичувальні; 

повноті інформації - з обов'язковим мінімумом реквізитів і із частиною 

обов'язкових реквізитів; ступеня механізації процесів заповнення 

документів - повністю механізовані, частково механізовані й 

заповнювані вручну; за способом обробки документів - оброблювані 

вручну, на автоматизованих системах управління. 

Класифікація й групування первинних документів за цими 

ознаками дозволяють провести їхній аналіз для уніфікації. Процес 

уніфікації документів складається в скороченні кількості їхніх реквізитів, 

ліквідації повторюваних показників і перенесені постійних і нормативних 

показників в «пам'ять» системи. Інтерес представляє групування 

документів за їхньої участі у формуванні нових документів. 

Після систематизації форм документів у відповідній картотеці або 

довіднику форм та їхнього групування за основними ознаках необхідно 

зробити шифрування документів. При розробці системи шифрування й 

кодування необхідно врахувати наступні основні вимоги 

автоматизованих систем обробки даних: мінімальна розрядність коду; 

визначення за шифром номера підрозділу, де формується документ; 

можливість класифікації документу за призначенням - плановий, 

обліковий, нормативний, відповідний, контрольний. 

Документи, що ідентичні за формою й використовуються для 

підрозділів того самого рівня ієрархії управління, можна вносити в 

картотеку документів один раз із вказівкою шифрів всіх підрозділів, де 

вони формуються. Повинна складатися картотека показників, що 

знаходяться в документах. Найменування показників формується з 

найменувань реквізитів-підстав і реквізитів-ознак, що входять у 
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найменування документу. Шифри найменування показників 

присвоюються відповідно до класифікатору найменувань показників. 

Для аналізу маршрутів руху документів, технології їхньої 

обробки й раціоналізації документообігу за кожним підрозділом 

необхідно будувати організаційні схеми внутрішньоструктурних 

потоків інформації. Ця схема являє собою таблицю, де в рядках 

зазначені документи й перелік операцій з їхньої обробки, а в 

стовпцях - управлінський персонал, що виконує операції обробки 

документів (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Схема  внутрішньоструктурних потоків інформації* 
*Складено автором 
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У дослідженні нами розроблено схему взаємозв'язку 

документів (рис. 3.3). Щоб детально проаналізувати маршрути 

руху документів, для кожної функції підсистеми на підставі схем 

взаємозв'язків документів і організаційних схем всередині 

структурних потоків інформації можна будувати схеми 

організації й руху інформації у функціональних підсистемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема організації й руху інформації у функціональних 

підсистемах* 
*Складено автором 
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виникає документ, де він зберігається після завершення всього циклу 

обробки, цілий ряд інших операцій (наприклад, затвердження, 

узгодження документу), кількість видаваних екземплярів тощо. 
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Схема дає можливість виявити: дублювання операцій, коли 

аналогічні за змістом документи виникають у різнорідних 

структурних підрозділах на підставі того самого масиву 

інформації (елементи дублювання можна ліквідувати зміною 

маршруту руху документів, створенням при формуванні 

документа потрібного числа копій тощо); складний маршрут руху 

документів з поверненнями до вихідних пунктів (цю 

нераціональність можна ліквідувати перерозподілом функцій, 

їхнім об'єднанням тощо; правильний перерозподіл функцій 

змінює інформаційний потік, скорочує тривалість проходження 

документу, ліквідує поворотні петлі тощо); невідповідність 

структури й функцій окремих підрозділів (при цьому шляху руху 

документів виникають проблеми, тому що документ передається 

в один структурний підрозділ і бере участь у формуванні якого-

небудь ще документу в іншому підрозділі). 

У випадку відповідності структури й функцій підрозділів 

документ може використовуватися для формування якого-небудь 

іншого документу саме в тому структурному підрозділі, куди він 

передається. Для проектування нових схем організації й руху 

інформації необхідні відомості про систему економічних показників, 

що використовуються у даній підсистемі управління, про алгоритми й 

формальний математичний апарат їхнього одержання й перетворення. 

Аналіз системи показників здійснюється в процесі побудови 

структурної схеми їхнього взаємозв'язку. Схема дозволяє 

простежити, у якому документі вперше з'являється даний 

показник, як він бере участь у формуванні поточних показників у 

тому ж документі й у які документи він переноситься. 

У схемі необхідно показати алгоритми формування показників. 

У структурній схемі взаємозв'язку показників необхідно застосувати 

вимоги до руху документів. Кожний поточний показник повинен 

формуватися в якомусь одному документі й тільки один раз. В усі інші 

документи він повинен переноситися за необхідністю без яких-небудь 

додаткових розрахункових операцій. 

Для аналізу алгоритмів формування показників варто 

розробити символіку, що представляє показники, ознаки й операції, 

що виконуються над ними. На основі даних форм обстеження 

можна розрахувати обсяги інформації, що циркулює в кожному 

структурному підрозділі або функціональній підсистемі. 
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Для цього за кожним документом необхідно розрахувати 

середній обсяг алфавітно-цифрової інформації. З урахуванням 

періодичності заповнення необхідно визначити сумарний обсяг 

інформації за даним документом за плановий період. 

Після підсумовування інформації за всіма документами 

підрозділу, функціональними підсистеми або підприємства в 

цілому, необхідно визначити загальний обсяг інформації, що 

знаходиться в документах стосовно до підрозділів або підсистем. 

Результати обстеження управлінських робіт і потоків 

інформації для зручності опису й повноти аналізу можна 

представити у вигляді інформаційних моделей. Інформаційна 

модель дозволяє символічно виразити технологію підготовки й 

маршрути руху документів, алгоритми формування показників, а 

також взаємозв'язок між всіма робочими групами даного 

підрозділу, підрозділами підприємства й зовнішнім середовищем. 

Призначення моделі полягає в тому, що вона характеризує 

потоки інформації, необхідну для аналізу документообігу, а 

також вибір комплексу технічних засобів. Для проведення 

аналізу матеріалів обстеження необхідно за результатами 

обстеження згрупувати показники й документи за основними 

класифікаційними властивостями, перевірити повноту 

проведеного обстеження, побудувати схеми формування й 

інформаційні схеми взаємозв'язку показників, документів, 

завдань управління й схеми руху документів. 

В основі розробки підходів до формування організаційно-

управлінської системи є облік специфічних особливостей, що відрізняють 

інформаційну систему від технічних систем, дотримання принципу 

проведення розробки й впровадження на основі системного аналізу. 

Повинно бути проведено всебічне обстеження системи, 

виконано її моделювання, виявлено комплекс автоматизованих 

функцій, визначено структуру системи та її підсистем, обрано 

найкращий варіант із можливих проектних рішень. 

Нині багатьох керівників не задовольняє рівень 

автоматизації, що сформувався на підприємстві:морально та 

фізично застарілі інформаційні системи, різноманітний набір 

програм та окремих автоматизованих робочих місць неспроможні 

забезпечити керівників оперативною і достовірною інформацією, 

необхідною для прийняття управлінських рішень [464, с. 64]. 
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На практиці часто зустрічається локальний підхід до 

проектування інформаційно-управлінських систем. Передпроектна 

стадія практично ігнорується й після загального ознайомлення з 

об'єктом автоматизації вибирають окремі завдання існуючої системи 

для рішення їх на автоматизованих системах управління. 

Організаційна структура, набір і методи рішення завдань 

практично залишаються незмінними. Проектування й 

впровадження полягає в моделюванні окремих завдань, їхньому 

програмуванні та впровадженні машинних методів розрахунку. 

Послідовно необхідно нарощуючи такі завдання, поетапно 

впроваджувати інформаційно-управлінські системи. 

При розробці інформаційно-управлінських систем 

необхідно виділити як самостійні логічні етапи розробки: 

зовнішнє й внутрішнє проектування.  Такі аспекти проектування 

в інформаційно-управлінській системі чітко виділені й мають, 

певною мірою, самостійне значення. Ці етапи при розробці 

інформаційно-управлінських систем виконуються фахівцями 

різного профілю. Зовнішнє проектування формулює мету й 

критерій ефективності майбутньої системи, виявляє обмеження. 

Створюється й експериментально перевіряється модель системи. 

Далі визначаються границі системи, фіксуються фактори 

зовнішнього середовища, що мають значення для системи, 

визначаються істотні зв'язки, види вхідних сигналів, на які 

повинна реагувати система та пов'язані з ними зміни вихідних 

параметрів. Потім треба з'ясувати взаємодії системи із зовнішнім 

середовищем, визначення того, що й навіщо буде робити система, 

чому вона повинна діяти саме так, а не інакше. 

Внутрішнє проектування визначає зміст самої системи - як, 

якими способами й засобами буде система виконувати свої 

функції, хто, де й коли буде виконувати необхідні операції й 

процедури. Зовнішнє й внутрішнє проектування не є 

самостійними, незалежними друг від друга етапами, вони 

перетинаються й вимагають взаємного узгодження. 

Спочатку здійснюється зовнішнє проектування для деяких 

ідеальних, нічим не обмежених внутрішніх можливостей системи, а 

потім, у першому наближенні, внутрішнє проектування, виявляючи 

при цьому обмеження, що не дозволяють системі функціонувати так, 

як це потрібно в результаті попереднього зовнішнього проектування. 
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Узгодження полягає в зміні або вимог зовнішнього 

проектування, або обмежень внутрішнього, або й того й іншого. 

Після такого узгодження необхідно переходити до детальної, 

поглибленої розробки питань внутрішнього проектування. 

Важлива властивість будь-якої системи - наявність зв'язків між її 

елементами, а також між системою і її зовнішнім середовищем. 

Зв'язки повинні бути виявлені й вивчені в існуючій системі управління 

й визначені для проектованої. Спрямованість зв'язків, як правило, від 

входу до виходу системи (у противному випадку їх називають 

зворотними зв'язками) дозволила нами ввести поняття потоку. 

Основою будь-якої виробничої системи є матеріальні 

потоки, які на вході системи складаються із сировини, 

напівфабрикатів, що комплектують вироби та інші вихідні 

матеріали. Матеріальний потік проходить через підрозділи 

системи, де відбувається обробка матеріалів, і надходить на вихід 

системи у вигляді її продукції. Вихідна продукція однієї системи 

може повністю або частково надходити на вхід іншої системи. 

Аналогічно до матеріального потоку можна виділити 

енергетичний потік; потік фінансів, трудових ресурсів тощо. 

Особливе значення в системах управління мають потоки 

інформації, або інформаційні потоки. Їхнє особливе значення 

визначається роллю інформації в процесі управління. 

В.В. Теличкань відзначає, що за темпами зростання, витратами 

матеріальних, фінансових і трудових ресурсів, а також за ступенем 

впливу на процеси управління залишаються особливо актуальними 

питання про побудову структури інформаційної системи, 

оптимізацію інформаційних потоків, відсіювання непотрібної та 

спрощення пошуку і отримання необхідної інформації. Інформаційні 

системи, які досягли нового якісного рівня, певним чином 

розширюють можливості ефективного управління [415, с. 101]. 

На вході системи управління до складу інформаційного 

потоку включається інформація про стан об'єкту управління, про 

параметри вхідних потоків - матеріальних, енергетичних та 

інших, а також інформація про стан зовнішнього середовища. 

Комплекс досліджень, що спрямовані на виявлення загальних 

тенденцій і факторів розвитку системи й визначення заходів щодо її 

удосконалення можна назвати діагностичним аналізом. Ці 
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дослідження необхідно починати з виявлення і формулювання або 

уточнення мети й критеріїв ефективності системи і її підсистем. 

Сформульовані цілі й критерії функціонування й розвитку 

системи є основою для програми подальшого діагностичного 

аналізу, що містить у собі виявлення: загальних тенденцій 

розвитку системи; факторів, що сприяють і перешкоджають 

досягненню мети; загальних і специфічних властивостей 

системи; особливостей взаємодії із зовнішнім середовищем тощо. 

Розробка інформаційно-управлінських систем включає 

комплекс науково-дослідних, проектних, інженерно-технічних і 

організаційних робіт. Для переважної більшості систем ми 

встановлюємо наступні стадії їхнього створення: передпроектна, 

розробки технічного й робочого проектів і введення в 

експлуатацію. 

В особливих випадках, при розробці складних, унікальних 

інформаційно-управлінських систем, може бути виділена стадія 

розробки ескізного проекту, що передує технічному проекту; при 

розробці типових рішень для експериментальних систем може 

бути встановлена стадія аналізу функціонування системи. 

Хід робіт із створення інформаційно-управлінських систем 

можна представити у вигляді сіткових графіків. Детальні сіткові 

графіки розробки містять тисячі або десятки тисяч операцій; 

їхній вид визначається значною мірою специфікою підприємства, 

для якого розробляється інформаційно-управлінська система. 

Роботи із створення будь-якої інформаційно-управлінської 

системи починаються з попереднього ознайомлення з 

майбутньою системою, що дозволяє визначити доцільність 

створення інформаційно-управлінської системи для даного 

підприємства (операція 0-1). Цю роботу виконує невелика група 

висококваліфікованих фахівців, не більше 4-5 чоловік. 

До складу групи повинні входити представники 

підприємства, для якого створюється система, надалі іменованого 

«замовником», а також фахівці із створення інформаційно-

управлінської системи, у тому числі майбутнього керівника робіт 

з боку підприємства, що веде розробку системи, надалі 

іменованого «розробником». На цьому етапі в загальному виді 

необхідно визначити основні цілі й обмеження існуючої та 

розроблювальної інформаційно-управлінської системи, 
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можливість підвищення ефективності управління при створенні 

інформаційно-управлінської системи. За результатами роботи 

групи необхідно прийняти рішення про фінансування робіт із 

створення даної інформаційно-управлінської системи. 

Після прийняття рішення про фінансування робіт із створення 

інформаційно-управлінської системи необхідно сформувати 

колективи, що беруть участь у розробці (операція 1-2), які готовлять 

техніко-економічне обґрунтування на розробку системи. 

Організаційно-технічне керівництво розробкою інформаційно-

управлінської системи із боку розробника повинен здійснювати 

головний конструктор або головний інженер проекту. 

Аналіз й розробку системи повинна здійснювати група 

фахівців - інженерів-системотехніків. До робіт щодо створення 

систем «розробник» може залучати спеціалізовані підприємства, 

які відповідають за якість і строки виконання робіт перед 

розробником. Розробник повинен відповідати за зазначені роботи 

перед замовником та вищестоящими установами. 

З боку замовника роботи повинен очолювати головний 

інженер або заступник керівника підприємства. Керівник 

повинен забезпечити підготовку, обговорення й затвердження 

технічного завдання; необхідні умови для ефективного 

співробітництва розробників з колективом свого підприємства; 

підготовку до впровадження й безпосереднє впровадження й 

експлуатацію системи. 

У замовника необхідно створити спеціалізований підрозділ, 

основні функції якого є: участь у розробці проектної документації; 

контроль ходу розробки; підготовка до функціонування 

інформаційно-управлінської системи, у тому числі навчання 

персоналу; організація досвідченої експлуатації й поетапного 

впровадження завдань і підсистем інформаційно-управлінської 

системи; визначення фактичного економічного ефекту від 

впровадження інформаційно-управлінської системи тощо. 

Для координації робіт виконавців замовник повинен 

створити спеціальну групу на чолі з керівником робіт, у яку на 

правах заступника повинен входити головний конструктор (або 

головний інженер проекту). Колективу розробників необхідно 

приступити до детального вивчення й аналізу існуючої системи 

(операція 2 - 3), виконуючи зовнішнє проектування.  
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На цьому етапі виявляються мета, критерії ефективності, 

обмеження для системи в цілому та її підсистем, уточнюється 

перелік підсистем, виконувані ними функції, розв'язувані 

завдання. Паралельно з аналізом існуючої системи 

підготовляються рішення щодо її удосконалення. 

При вивченні існуючої системи необхідно проаналізувати 

організаційну й функціональну структури, техніко-економічні 

характеристики; дослідити матеріальні потоки та склад 

інформації між підрозділами й усередині них; методи планування 

й обліку. 

Завершальною роботою розглянутого етапу є розробка 

технічного завдання на створення інформаційно-управлінської 

системи (операції 3-4).  

Технічне завдання повинно мати опис основних цілей 

створення системи, критерії ефективності її функціонування, 

призначення й особливості організації управління. У ньому 

зазначений склад і характеристики комплексів розв'язуваних 

завдань, інформаційного, програмного й технічного 

забезпечення; встановлені черги розробки й впровадження, 

строки їхнього виконання. 

Підвищення ефективності управління підприємством, 

засноване на широкомасштабному впровадженні інформаційних 

та інтернет-технологій, вимагає наявності методичних 

рекомендацій щодо вибору методів оцінки економічної 

ефективності засобів,вкладених у таку систему [298, с. 261]. 

В окремому розділі необхідно визначити економічну 

ефективність створюваної інформаційно-управляючої системи. 

Технічне завдання є офіційним документом, що визначає вимоги до 

створюваної системи. Після експертизи й коректування технічне 

завдання необхідно затвердити у встановленому порядку. 

Для складних систем, що не мають аналогів, необхідно 

проводити ескізне проектування системи (операції 4-5), 

розробити варіанти структурної схеми, склад і способи 

формування інформаційного забезпечення, укрупнені схеми 

алгоритмів обробки даних. 

Ескізний проект можна представити у вигляді 

документованого опису запропонованої системи управління. 

Його підготовка дозволяє виконати початкові етапи 
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проектування, представити замовнику в зручній формі намічувані 

основні проектні рішення. Якщо прийнято рішення про розробку 

ескізного проекту, він повинен бути погоджений і затверджений 

замовником. На стадії підготовки технічного проекту рішення, 

що є в ескізному проекті, необхідно скоректувати і деталізувати. 

Після затвердження технічного завдання необхідно виділити 

спеціалізовані групи, кожна з яких буде вести розробку однієї або 

декількох підсистем (операції 4-6). Ці групи повинні уточнити 

перелік завдань щодо функціональних підсистем, їхню 

постановку й алгоритмізацію. 

Групи повинні працювати разом з розробниками 

інформаційної підсистеми, проводити взаємне узгодження складу 

й характеристик вхідних і вихідних сигналів. Окремим групам 

фахівців необхідно створити розділи технічного проекту, що 

відносяться до технічних засобів (операції 4-7) і економічної 

ефективності (операції 4-8). Результатом роботи всіх груп буде 

технічний проект (подія 9). 

На етапі робочого проектування крім системників у роботі 

повинні брати участь програмісти й фахівці з експлуатації 

технічних засобів. Програмістам необхідно розробляти за 

системними специфікаціями схеми програм і програмні 

специфікації, потім писати і налагоджувати програми (операції 9-

10); здійснювати зв'язне налагодження комплексів програм 

(операції 10-11). Робочий проект буде включати розділ, що 

відноситься до технічних засобів (операції 9-10). 

Системні робітники повинні створити робочі інструкції 

персоналу інформаційно-управлінської системи (операції 9-13), 

одночасно вести розрахунки для розділу технічного проекту з 

економічної ефективності системи (операції 9-14). Всі ці розділи 

необхідно звести в робочий проект (подія 11). 

Після офіційного затвердження робочого проекту необхідно 

почати введення системи в експлуатацію. Якщо технічні засоби 

були готові раніше, то на них починається експериментальна 

експлуатація (операції 11-15). Якщо технічні засоби не підготовлені, 

то ведеться їхній монтаж і освоєння (операції 11-16). 

Поки система може функціонувати на орендованих 

технічних засобах, а потім експериментальна експлуатація може 

тривати на підготовлених засобах відповідно до робочого 
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проекту (операції 16-17). У період досвідченої експлуатації 

необхідно виявляти і коректувати недоліки попередніх етапів 

розробки. Наприкінці експлуатації необхідно остаточно 

відпрацювати всі програми електронно-облікових машин і 

інструкцій персоналу, налагоджувати технічні засоби й 

перевіряти роботу інформаційно-управлінських систем при 

повному навантаженні в реальному масштабі часу. 

Інформаційно-управлінська система повинна передаватися в 

експлуатацію (операції 17-18), де можливі її часткова 

модернізувати або прийняти рішення про істотну реконструкцію 

(операції 18-0). 

Розробка інформаційно-управлінської системи і склад 

офіційної документації повинні регламентуватися 

загальногалузевими керівними методичними матеріалами. 

Офіційними робочими документами з проектування 

інформаційно-управляючих систем є технічне завдання, 

технічний проект і робочий проект на інформаційно-

управлінську систему. 

Технічне завдання на інформаційно-управлінську систему 

являє собою затверджений у встановленому порядку документ, 

що визначає мету, вимоги й основні вихідні дані, необхідні для 

розробки системи і утримуючи попередню оцінку її  економічної 

ефективності. 

Технічне завдання дозволяє визначити вимоги до завдань 

інформаційно-управлінської системи, технічне, інформаційне й 

математичне забезпечення системи й регламентує організацію 

розробки, обсяги робіт і витрати. При розробці технічного 

завдання на інформаційно-управлінську систему необхідно 

створити черги створення і визначити перелік підсистем і 

завдань, що передбачені у складі кожної черги. 

Черговість розробки системи й склад черг обумовлюються 

важливістю прийнятого комплексу завдань для даної системи, 

можливістю придбання й введення в експлуатацію необхідних 

технічних засобів відповідного технічного рівня, підготовленістю до 

впровадження системи, необхідністю мінімізації сумарних витрат, 

створенням інформаційної бази системи, можливістю використання 

в наступних розробках результатів проектування й впровадження 

першої черги інформаційно-управлінської системи. 
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Технічне завдання повинно включати: підставу для 

розробки; постанову або наказ вищестоящої установи; основні 

положення, що характеризують функціонування системи (ступінь 

централізації управління, порядок планування й обліку 

діяльності, особливості виробничих і інформаційних 

взаємозв'язків тощо); склад підсистем і завдань з обґрунтованою 

вказівкою черговості їхньої розробки й впровадження; пропозиції 

щодо поліпшення існуючої системи управління; перелік 

попередньо обраних технічних засобів; намічуваний розмір 

витрат і укрупнений розрахунок економічної ефективності. 

Технічний проект інформаційно-управлінської системи 

являє собою затверджену у встановленому порядку технічну 

документацію, що містить загальносистемні проектні рішення, 

алгоритми рішення завдань, а також оцінку економічної 

ефективності системи й перелік заходів щодо підготовки об'єкту 

до впровадження. 

Розробка технічного проекту повинна вестися на підставі 

затвердженого технічного завдання за такою послідовністю: 

загальний технічний проект; технічний проект першої черги; 

технічний проект другої черги. Розробка технічного проекту 

другої черги може здійснюватися незалежно від ступеня 

закінчення робіт з першої черги. 

В окремих складних випадках, коли неможливо виявити 

раціональні проектні рішення без співставлення варіантів, на стадії 

технічного проекту повинні пророблятися різні варіанти; однак 

необхідність такої проробки декількох варіантів повинна бути зазначена 

в технічному завданні на інформаційно-управлінську систему. 

Загальний технічний проект включає розділи: загальну 

структуру системи із вказівкою підсистем і загальних принципів 

функціонування системи; перелік завдань, що розв'язуються у 

складі кожної підсистеми, і вихідні параметри завдань; схеми 

документообігу між підсистемами; загальні принципи 

математичного забезпечення системи; укрупнена структура 

комплексу технічних засобів; найважливіші заходи щодо 

підготовки до впровадження системи, підготовка кадрів, 

організація нормативного господарства; розрахунок економічної 

ефективності системи; укрупнений графік розробки й 

впровадження системи. 
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Технічний проект має наступний склад документів: 

відомість технічного проекту; обґрунтування проектних рішень ( 

а) структури системи, підсистем і завдань, а також  комплексу 

технічних засобів з посиланням на аналогічні системи; б) дані 

про встановлений обсяг розробки системи, джерела й обсяги 

фінансування; в) огляд аналогічних систем у вигляді 

порівняльної таблиці; уточнений кошторис витрат на створення 

системи з урахуванням науково-дослідних і проектних робіт, 

необхідних для створення даної черги; розрахунок економічної 

ефективності за офіційною методикою; характеристика даної 

черги системи в цілому й окремо по кожній підсистемі. 

Характеристика функціональної підсистеми включає 

перелік підрозділів, які охоплені підсистемою; укрупнений опис 

розподілу функцій між підрозділами й схему інформаційних 

зв'язків між ними; ув'язку завдань у підсистемі. Характеристика 

системи в цілому також містить: перелік функціональних 

підсистем; укрупнену схему їхніх зовнішніх зв'язків; перелік і 

характеристики документів і повідомлень, що утворюють ці 

зв'язки; схему ув'язку підсистем за входами й виходами; 

постановка завдання, що визначає коло об'єктів, для яких 

призначено дане завдання (короткий зміст постановки завдання; 

періодичність рішення й тимчасові обмеження; зв'язок з іншими 

завданнями; необхідна оперативна, нормативно-довідкова й 

вихідна інформація, алгоритм рішення й контрольний приклад); 

підготовка об'єкта до впровадження системи - документ, що 

містить перелік необхідних заходів, виконавців, строки й форми 

завершення робіт; організація фонду нормативно-довідкової 

інформації; система шифровки документів і окремих параметрів 

системи (реквізитів); вибір комплексу технічних засобів, що 

містить вибір типу й розрахунок кількості основного й 

допоміжного устаткування, розрахунок чисельності персоналу, 

рішення щодо периферійних технічних засобів, специфікації для 

розміщення замовлення на устаткування; технічні завдання на 

проект монтажу периферійного технічного засобу, що містять 

креслення розміщення технологічного устаткування й технічні 

умови на монтаж; характеристика обраної системи 

математичного забезпечення, що містить опис системи та її 

склад, переваги й недоліки, технічні вимоги на нові програми. 
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Робочий проект інформаційно-управлінської системи являє 

собою затверджену у встановленому порядку технічну 

документацію, що містить уточнені й деталізовані 

загальносистемні проектні рішення, програми й інструкції з 

рішення завдань, а також уточнену оцінку економічної 

ефективності автоматизованої системи управління й уточнений 

перелік заходів щодо підготовки об'єкту до впровадження. 

Робочий проект має містити наступні документи: відомість 

документів робочого проекту; обґрунтування додаткових 

проектних рішень, що прийняті після затвердження технічного 

проекту й затверджені у встановленому порядку; уточнений 

розрахунок економічної ефективності системи; технологію 

введення й реєстрації інформації; форми первинних і проміжних 

документів, що заповнюються вручну й використовуються для 

вирішення завдань, із вказівкою маршрутів руху документів 

окремо для кожного завдання; посадові інструкції, які необхідно 

складати персонально для кожної посадової особи, що приймає 

участь у функціонуванні системи, із вказівкою дій у випадку 

відмови технічних засобів; форми нормативно-довідкової 

інформації, інструкції з їхнього заповнення й внесення змін; 

альбом шифрів, що містить систему шифровки й альбом шифрів; 

програми організації й ведення масивів нормативно-довідкової 

інформації, включаючи тип автоматизованої системи управління 

і необхідний комплект зовнішніх пристроїв, особливості 

організації й ведення масивів інформації, опис програм, 

інструкції з введення вхідних документів та з експлуатації 

програм, вихідні тексти програм; робочі програми й інструкції. 

За кожним завданням необхідно здійснювати: опис алгоритмів 

і робочих програм, інструкції з введення вхідних даних і з 

експлуатації програм, а також програми й контрольний приклад; 

характеристику комплексу технічних засобів, що містить 

специфікацію устаткування, опис і технічну характеристику всіх 

устроїв, перелік стандартних процедур роботи з ними, схему 

функціональних зв'язків пристроїв, схему й креслення їхнього 

розміщення, принципові електричні схеми зв'язку й харчування. 

Характеристика охоплює як устаткування обчислювального центру, 

диспетчерських пунктів, так і периферійні технічні засоби, що 

розташовані у виробничих приміщеннях. 
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Якщо буде потреба в робочий проект включається також 

експлуатаційна документація на нові, нестандартні пристрої, 

розробка яких виконувалася для даної системи, а також 

креслення будівельної частини проекту й монтажу технічних 

засобів. 

 

3.2. Практичні аспекти управління бізнес-процесами на 

підприємстві 

 

Підприємства є системами, в яких точність, надійність і 

оперативність інформації визначають основні ризики при 

прийнятті управлінських рішень, тому що помилка в прийнятому 

рішенні може обернутися серйозними фінансовими збитками й 

зниженням рейтингу підприємства. 

В. Маслій відзначає, що розробка управлінського рішення є 

комплексом різних управлінських дій, де кожна наступна дія є 

логічним продовженням попередньої. Системних підхід до вивчення 

проблем управління дає змогу з’ясувати рівень їхньої складності 

багатоаспектності та інформаційної забезпеченості [294, с. 455]. 

Саме тому одним із основних чинників успішної діяльності 

підприємства є наявність інформаційно-управлінської системи, 

що забезпечує ефективне управління бізнес-процесом. 

Автоматизація бізнес-процесів підприємства – це запорука 

його ефективної роботи. Впровадження інформаційних систем та 

технологій обліку кропітка та відповідальна робота, оскільки від 

якості впровадження залежатиме якість отримуваної інформації 

для прийняття управлінських рішень. Одна з багатьох проблем 

впровадження інформаційних систем та технологій обліку – 

наявність ризиків на етапах їх впровадження. Своєчасне 

діагностування ризиків вельми необхідно для можливості їх 

своєчасної ліквідації, врахування та мінімізації в роботі, що і є по 

суті управління ними [344, с. 192]. 

Відмінною рисою бізнес-процесів є те, що всі вони 

ґрунтуються на системі документообігу, ефективність якого 

прямо залежить від ефективності процесів введення й обробки 

даних. Таким чином, підвищення ефективності ведення бізнес-

процесу визначає основну вимогу до розвитку інформаційно-

управлінських систем - скорочення впливу операційного ризику. 
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Під операційним ризиком ми розуміємо ризик виникнення 

помилки при введенні, обробці інформації й контролі 

проходження документів в інформаційно-управлінській системі. 

Наші дослідження показали, що неповні, неточні або 

застарілі дані стають основною причиною втрати значних 

ресурсів у результаті високих операційних ризиків. Дослідження 

також показали, що існуючі інформаційні системи у достатньому 

ступені захищені від технічних ризиків, ризики що пов'язані з 

загрозою порушення цілісності даних, загрозою відмови в 

обслуговуванні, тому захист від операційних ризиків є найбільш 

значним завданням. 

Інформаційне забезпечення будь-якого процесу передбачає 

наявність показників,за допомогою яких існує можливість 

кількісно вимірювати результати процесу та приймати ефективні 

управлінські рішення [304, с. 605]. 

Інформаційне забезпечення бізнес-процесу відіграє ключову 

роль у скороченні впливу операційного ризику. В Україні широке 

поширення одержали інвестиційні технології, що базуються на 

так званих бездокументарних цінних паперах, які дозволяють 

значно знизити витрати на трансферт (передачу) паперів, але при 

цьому породжують нові проблеми. Головна з них - 

підтвердження прав тієї або іншої особи на цінні папери. У 

випадку, коли емітент випустив невелику їх кількість, 

підтвердження прав акціонера є нескладною операцією; в 

адміністрації емітента ведеться реєстр - спеціальна база даних, у 

якій відображається, хто і якою кількістю акцій володіє. 

Однак із зростанням числа власників проблема ведення бази 

даних стає гостро, оскільки без формалізованих процедур 

контролювати правильність ведення реєстру стає проблематично. Для 

того щоб уникнути зловживань, цю функцію необхідно передати 

третій особі - утримувачу реєстру, функцією якого, наслідок 

незалежності як від емітенту, так і від інвестора, є забезпечення прав 

інвестора на цінні папери. Під реестроодержувачами ми розуміємо 

учасників, що займаються діяльністю з ведення реєстрів власників 

цінних паперів. Даною діяльністю є збір, фіксація, обробка, зберігання 

й подання зареєстрованим особам і емітентам даних із системи 

ведення реєстру. 
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Основним поняттям у діяльності реєстратора є система 

ведення реєстру. Під системою ведення реєстру власників цінних 

паперів нами розуміється сукупність даних, що зафіксовані на 

паперовому носії з використанням електронної бази даних, що 

забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у системі ведення реєстру 

власників цінних паперів номінальних утримувачів і власників 

цінних паперів і облік їхніх прав стосовно коштовних паперів, що 

зареєстровані на їхнє ім'я та дозволяють одержувати й направляти 

інформацію зазначеним особам і становити реєстр власників цінних 

паперів. Схематично діяльність щодо ведення реєстрів цінних 

паперів можна представити наступним чином (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Функціональна схема діяльності реєстратора* 
*Складено автором 
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(проспект емісії, рішення про випуск цінних паперів) та емітенти 

(його реквізити). З іншого боку, до складу збереженої інформації 

необхідно включити реквізити інвестора (ім'я, адреса, рахунок у 

банку), кількість цінних паперів даного виду, що належать цьому 
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служити відповідним чином оформлене передатне розпорядження 

інвестора-продавця, у якому той доручає реєстратору зробити відповідні 

перерахування. Іноді потрібні додаткові документи (договір купівлі-

продажу, доручення тощо). Емітенту необхідно надати інформацію про 

угоди з його цінними паперами, списки власників цінних паперів. 

Бізнес-процес ведення реєстрів цінних паперів можна представити 

як сукупність технологічних операцій: відкриття/коректування особового 

рахунку, внесення записів про перехід прав власності на цінні папери 

(блокування, застава), видача інформації із системи ведення реєстру тощо. 

Підмножиною вхідних даних U={u1, ... , un} розуміються 

дані про зареєстрованих осіб, дані про цінні папери, вимоги 

нормативних документів. Підмножиною вихідних параметрів 

R={r1, ... , rn} є дані, які становлять реєстр цінних паперів, 

інформація, що надана зареєстрованим особам, емітентам. 

При функціонуванні даного бізнесу-процесу на нього впливають 

впливи f={f1, ... , fn}, до яких ми відносимо помилки операторів, збої в 

роботі самої системи та ін. Для мінімізації впливу f на процес 

пропонується внести в процес управлінський елемент, у результаті 

чого схема процесу управління бізнес-процесом ведення реєстрів буде 

виглядати наступним чином (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Функціональна схема управління бізнесом-процесом 

ведення реєстрів* 
*Складено автором 
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Вхідні дані U необхідно вводити оператором за допомогою 

виконавчої системи, що містить механізми введення інформації, 

довідники з нормативно-довідковою інформацією, шаблони 

операцій і документів. Дані, що введені оператором E у 

результаті виконання технологічних операцій, що становлять 

бізнес-процес ведення реєстру цінних паперів, перетворюються в 

дані, які становлять реєстр цінних паперів R. 

Дані, що введені оператором E, і результат виконання бізнес-

процесу R повинні надходити надходять в пристрій аналізу й 

управління. Пристрій аналізу й управління здійснює перевірку даних, 

що надходять, і якщо буде потреба, робить управлінський вплив Uос, 

що видається оператору (вказівка на необхідність коректування 

даних, введення додаткової інформації). 

В основі методичних рекомендацій з формування бізнес-

процесів є уніфікований процес (RUP), що базується на 

застосуванні нотації UML. Однак методологія RUP носить досить 

загальний характер і вимагає введення додаткових, характерних 

для даної предметної галузі, сутностей. Нотація UML підтримує 

використання розширень стандартних елементів у вигляді 

стереотипів (іменованих значень, графічних позначень), що 

дозволяють уточнити синтаксис і семантику елементів моделі та 

адекватно відобразити предметну галузь. 

Метод динамічної адаптації інтерфейсу має на увазі те, що при 

роботі з інформаційною системою буде забезпечуватися доступ 

оператору тільки до тих елементів інтерфейсу, які йому потрібні в цей 

момент часу при конкретному типі й характеру введеної інформації. 

Метод динамічної адаптації реалізується у вигляді 

інтелектуальної надбудови, що представляє собою спеціалізовану 

експертну систему, яка побудована на базі правил й прийомів 

введення й обробки даних конкретної інформаційної системи й 

відповідної предметної галузі. 

Спеціалізована експертна система представляє модуль 

інформаційно-управлінської системи, що містить базу знань, 

механізм логічного висновку, що забезпечує перевірку даних і 

розробку управлінських впливів. 

Структуру операцій при реалізації методу динамічної 

адаптації інтерфейсу можна представити як сукупність контурів 

управління (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Структура процесу динамічної адаптації 

інтерфейсу користувача на основі даних, що вводяться* 
*Складено автором 
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введеної інформації й доповнює актуальний набір реквізитів, 

видає інформацію про допущені помилки й рекомендацію з їх 

ліквідації; актуальний набір доповнюється і перевіряється 

спеціалізованою експертною системою (2) доти, поки оператор 

(1) не заповнить всі реквізити; після заповнення всіх реквізитів 

введення даних припиняється й відбувається збереження 

документу (6). 

Допоміжний контур необхідно використовувати, коли в системі 

не вистачає інформації, або необхідно її підтвердження. До такої 

інформації, як правило, можна віднести довідкову інформацію. 

Можлива реалізація як за участю оператора(2-1-5) так і без його 

участі (2-5). Це дозволяє одержати універсальний спосіб управління 

введенням і обробкою даних в інформаційних системах. 

Для розробки інформаційно-управлінського механізму нами було 

обрано платформу «1С:Підприємство». Система «1С:Підприємство» 

являє собою сукупність механізмів, що призначені для маніпулювання 

різними типами об'єктів предметної галузі. Конкретний набір об'єктів, 

структура бази даних, алгоритми обробки інформації може визначити 

конкретна конфігурація. Залежність між аспектами проектування 

конфігурації інформаційної системи на платформі «1С:Підприємство» і 

діаграмами UML можна представити на рис. 3.7. 

Реалізація описаного пристрою управління повинна 

здійснюватися за допомогою засобів платформи «1С: 

Підприємство». База знань повинна розроблятися на основі моделі 

знань, яку можна представити у вигляді: i:S; C; A→B; P, де i - номер 

продукції; S - опис класу ситуацій, у якому ця структура може 

використовуватися; С - умова, за якої дана ситуація активізується; 

А→В - ядро; Р - правила, що визначають дії, які необхідно зробити 

після виконання В. Усього в системі може бути реалізовано порядку 

15 типів документів, для кожного з типів документів у базі знань 

може зберігатися 40-60 розроблених правил. 

База знань може формуватися в загальному модулі конфігурації 

у вигляді системи правил, у яких використаються строкові змінні. 

Якщо, наприклад, у робочу пам'ять попадає документ типу "Анкета" 

зі значенням "Безготівкова" реквізиту «Форма_Виплати_Дохід», то 

буде відкритий доступ до реквізиту «Розрахунковий рахунок»; у 

випадку, якщо значення буде «Готівка», то доступ до реквізиту 

«Розрахунковий рахунок» буде закритий.  
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Рис. 3.7. Використання діаграм UML при проектуванні 

конфігурації інформаційного механізму підприємства* 
*Складено автором 
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Рис. 3.8. Блок схема роботи механізму логічного виходу* 
*Складено автором 
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У дослідженні нами запропоновано методичний підхід щодо 

оцінки ефективності інформаційно-управлінської системи 

ведення реєстрів цінних паперів. За основу була обрана система 

критеріїв: критерії цільової ефективності - дієвість системи, тобто 

ступінь реалізації системою свого призначення (показники 

повноти й вірогідності інформації, показники оперативності, 

показники безпеки й надійності системи); критерії технічної 

ефективності - технічна досконалість системи (науково-технічний 

рівень організації й функціонування, відкритість системи); 

критерії експлуатаційної ефективності - набір функціональних 

можливостей, зручність використання й обслуговування системи, 

якість технічної підтримки розробника; економічні критерії - 

вартість системи, витрати на розробку, впровадження й супровід. 

Перераховані вище критерії можна умовно розділити на 

об'єктивні й суб'єктивні. До об'єктивних критеріїв ми відносимо 

економічні критерії, оскільки вартість системи й витрати на 

супровід є відомими величинами й беруться з офіційних документів. 

До суб'єктивних критеріїв можна віднести критерії цільової, 

технічної й експлуатаційної ефективності. Оцінка систем за даними 

критеріями здійснюється за допомогою опитування експертів, і 

відповідно, носить суб'єктивний характер. 

Збір інформації здійснюється у два етапи: на першому етапі 

аналізується об'єктивна інформація, у тому числі офіційних 

даних розробників, керівництва й технічні описи систем, 

економічні показники. На другому етапі здійснюється 

опитування фахівців технічних служб (експертів). Експертам 

пропонується оцінити критерії за десятибальною шкалою; при 

цьому кожному критерію експерти привласнюють вагу в 

діапазоні [0,1] залежно від його важливості. 

Для забезпечення об'єктивності оцінки на попередньому 

етапі аналізу нами були обрані існуючі системи для порівняння з 

розробленою інформаційно-управлінською системою. Були 

відсіяні з розгляду морально застарілі системи, що явно 

програють за техніко-економічними показниками. 

При розрахунку вартості враховувалися дані реєстраторів: середня 

чисельність персоналу 40-50 чоловік, у реєстратора є кілька філій і 

представництв, реєстратор здійснює функції лічильної комісії на загальних 

зборах акціонерів, середня кількість емітентів – 200 підприємств. 
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Для перевірки адекватності даних, отриманих у ході 

опитування, ці дані оброблялися статистичними методами й 

методом аналізу ієрархій. Як видно, отримані результати, з погляду 

оцінки ефективності, аналогічні. Тому можна говорити про те, що 

була обрана адекватна система критеріїв, і були отримані дані, що 

дозволяють зробити об'єктивні висновки (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Перевірки адекватності даних інформаційно-управлінської 

системи* 
Показники Депорт Верком-2 Зірка-Р Розроблена 

система 

Підсумкова ефективність  

(Статистичні методи) 
28,46 57,7 62,06 66,84 

Співвідношення "ефективність/ціна" 

(Статистичні методи) 
0,242 0,2208 0,1296 0,3556 

Підсумкова ефективність (Метод аналізу 

ієрархій) 
0,15 0,28 0,32 0,34 

Співвідношення "ефективність/ціна" 

(Метод аналізу ієрархій) 
0,0013 0,0012 0,0007 0,0018 

*Складено автором 

Порівняльна оцінка за даним підходом показала, що за 

інтегральним критерієм «ефективність/ціна» розроблена система в 

1,8 рази перевершує середнє значення критерію, що отримано для 

інших систем. Крім того, слід зазначити що, найчастіше, у більшості 

підприємств система «1С:Підприємство» уже встановлена й 

настроєна для потреб операційної системи. У цьому випадку 

витрати визначаються лише кількістю ліцензій робочих місць, що 

докуповують додатково. Це дозволяє значним чином скоротити 

витрати на покупку, впровадження й супровід системи. 

На даний момент на ринку існує велика кількість таких 

систем, що володіють, як правило, схожими базовими функціями. 

Істотні розходження між ними з'являються лише в реалізації 

конкретних завдань. Головною проблемою таких систем є 

недостатня розвиненість наявних засобів інтеграції з іншими 

системами. 

Дана проблема досить актуальна, тому що на багатьох 

підприємствах існує велике число розрізнених інформаційних 

систем. Ці інформаційні системи найчастіше мають різну 

архітектуру й формат зберігання даних. Причому більша частина 



 

161 

 

таких систем створювалася різними розробниками для вирішення 

певних завдань, а, отже, системи містять лише найпростіші (на 

рівні передачі інформації файлами певної структури) механізми 

інтеграції з іншими інформаційними системами. 

Інформаційні системи, які існують на підприємстві, надають 

керівникам інформацію, яка зорієнтована в основному на 

внутрішнє середовище (технологію, організацію виробництва, 

фінансово-економічні показники тощо). Інформація про зовнішнє 

середовище має не системний характер. Немає інформації про 

економічні тенденції, науково-технічні досягнення, ринки та 

конкуренцію на них, споживачів та їхні потреби тощо. Крім того, 

майже відсутня соціально-політична інформація, збиранням і 

аналізом якої науково-дослідні інститути займаються мало. Усе 

це призводить до домінування суб’єктивних уявлень про 

ситуацію на підприємстві та поза ним, що, в результаті не дає 

змоги складати обґрунтовані прогнози та приймати стратегічні 

рішення [162, с. 174]. 

Ця ситуація приводить до цілого ряду проблем, таких як 

багаторазове дублювання збереженої інформації, складність пошуку 

необхідних для синхронізації даних, низька надійність зберігання й 

невисока ефективність роботи з даними, а також складність 

підтримки цілісності й несуперечності збережених даних. 

Для вирішення перерахованих проблем необхідна система, 

що дозволяє виступити як ланка при об'єднанні інформаційної 

системи в єдиний інформаційний простір. Найбільша 

ефективність такого об'єднання досягається в тому випадку, якщо 

системи будуть підтримувати кілька способів інтеграції.  

Найпростіший з них полягає в можливості використання 

однорідної інформації. Інший спосіб заснований на використанні 

стандартизованого опису переданих даних і наданні системам 

набору сервісів для роботи з ним Третій спосіб здійснює зв'язок 

інформаційної системи за рахунок створення спеціальних бізнес-

процесів, що дозволяють поєднувати внутрішні бази цих систем. Як 

правило, системи економічної інформації містять у собі механізми 

інтеграції, що спрямовані на вирішення конкретних завдань і 

підтримують лише деякі з перерахованих способів інтеграції. 

При інтеграції інформаційної системи важливу роль грає 

імпорт і експорт даних. Тому що більшість інформаційних систем 
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засновані на описі документів з використанням метаданих, то при 

імпорті документів актуальним стає завдання автоматичного 

визначення метаданих. Відсутність в інформаційній системі 

такого механізму є ще однією істотною проблемою. 

Ми виділяємо декілька рівнів інтеграції: інтеграція бізнес-

процесів - заснована на визначенні, реалізації й управлінні 

процесами обміну інформацією між різними бізнес-системами; 

інтеграція додатків - заснована на об'єднанні даних або функцій 

одного додатку з іншим, завдяки чому забезпечується інтеграція, 

що близька до реального часу; інтеграція даних - заснована на 

ідентифікації й каталогізації даних з метою їхнього подальшого 

використання; інтеграція на основі стандартів - заснована на 

використанні стандартних форматів даних; інтеграція платформ - 

стосується процесів і інструментів, за допомогою яких системи 

можуть здійснювати безпечний і оптимальний обмін 

інформацією. 

Крім цього прийнято можна виділити три принципи 

інтеграції: 

- Інформаційно-орієнтований - заснований на використанні 

однієї й тієї ж інформації двома й більше системами. При цьому в 

кожній системі є набір відкритих сервісів для роботи з 

інформацією. Даний принцип реалізується на рівнях інтеграції 

додатків. 

- Сервісно-орієнтований - заснований на використанні 

стандартизованого опису формату передачі даних. При цьому 

дані зберігаються в єдиній базі даних системи і є набір сервісів 

для роботи з ними. Даний принцип реалізується на рівнях 

інтеграції даних, платформ і на рівні використання стандартів 

інтеграції. 

- Процесно-орієнтований - заснований на можливості 

приєднання до внутрішніх прикладних процесів кожної 

інформаційної системи таким чином, щоб не просто 

використовувати їхні функції, а створити новий бізнес-процес 

для зв'язку цих інформаційних систем. Даний принцип 

реалізується на рівнях інтеграції бізнес-процесів, платформ і на 

рівні використання стандартів інтеграції. 

При цьому жоден з рівнів або принципів інтеграції не є 

універсальним, і не існує загального способу вирішення завдання 
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інтеграції інформаційної системи. Залежно від ситуації найбільш 

вдалим рішенням виявляються різні їхні комбінації. Тому 

максимальна ефективність досягається в тому випадку, якщо 

інтеграція здійснюється на основі системи, що забезпечує всі три 

принципи інтеграції. 

Ми пропонуємо використовувати систему інформації, що 

володіє додатковими властивостями і здійснює інформаційне 

забезпечення трьох викладених вище принципів. При цьому 

далеко не кожна система може бути для цього використана. 

Основними причинами цього є: 

- Неможливість забезпечення повною мірою сервісно-

орієнтованого принципу інтеграції. Для забезпечення даного 

принципу інформаційна система повинна надавати можливість 

зберігання й обробки як структурованих, так і 

слабоструктурованих даних, постачаючи їх стандартизованим 

структурованим описом, і встановлюючи стосунки між даними. 

Така інформаційна система повинна мати набір інтерфейсів, що 

надають іншим інформаційним системам можливість роботи із 

цими даними. 

- Неможливість забезпечення повною мірою процесно-

орієнтованого принципу інтеграції. Для забезпечення даного 

принципу система повинна забезпечувати можливість управління 

бізнес-процесами й надавати інтерфейс іншим інформаційним 

системам для створення в ній типових бізнес-процесів і 

управління ними у своїх цілях. 

- Відсутність можливості автоматичного визначення 

метаданих із змісту текстового документу, що необхідно для 

здійснення ефективного імпорту слабоструктурованих даних. 

Цей механізм також корисний при потоковому введенні 

документів. 

- Відсутність можливості вибору оптимальної архітектури 

інформаційної системи, що в ряді випадків може призвести до 

обмежень функціональності системи в цілому. 

Результати аналізу найбільш популярних вітчизняних 

систем електронного документообігу показали, що всі розглянуті 

системи діляться на дві групи за тими ключовими об'єктами, з 

якими вони працюють. До першої групи можна віднести системи, 

ключовими об'єктами яких є тільки документи. До другої групи - 
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системи, ключовими об'єктами яких є документи й бізнес-

процеси. Більшу частину з розглянутих систем ми відносимо до 

другої групи. 

Всі розглянуті інформаційні системи мають схожі базові 

функції, а істотні розходження з'являються в реалізації 

конкретних механізмів. Це, наприклад, засоби розширення 

систем, графічні редактори, редактори звітів, засоби пошуку 

тощо. Результатом аналізу є повний список функцій систем із 

вказівкою особливостей їхньої реалізації. 

Архітектура систем в основному є трьохланковою. Звичайно 

в інформаційній системі для зберігання даних використовуються 

бази даних як власної розробки, так і відомих розробників. Логіка 

систем найчастіше розташовується на сервері додатків, 

найчастіше об'єднаному з web-сервером.  

Клієнтська частина, як правило, встановлюється на робочу 

станцію користувача. Якщо надається можливість роботи зі 

стандартного web-браузера, то користувачу доступний 

обмежений функціонал. Існує також ряд систем, що орієнтовані 

винятково на web-клієнта. При впровадженні таких систем 

користувач вибирає архітектуру із заздалегідь певного списку 

доступних рішень. 

До основних недоліків розглянутих систем можна віднести 

відсутність можливості автоматичного визначення метаданих із 

змістом текстового документу й недостатня розвиненість наявних 

засобів інтеграції. 

Аналіз інформаційних систем показує, що жодна з 

розглянутих систем не може бути використана як платформа, 

щоб повною мірою забезпечити всі три принципи інтеграції. 

Моделі інформаційних систем повинні забезпечувати: 

можливість ефективного додавання, редагування, видалення й 

роботи з даними довільного (як структурованого, так і слабко 

структурованого) типу й розміру; можливість спільного 

використання різними інформаційними системами однієї й тієї ж 

інформації, що повинна здійснюватися за рахунок надання 

системам сервісів для роботи з даними, і використання сервісів 

інформаційних систем для роботи з їхніми даними; можливість 

інтеграції інформаційних систем за рахунок використання 

стандартизованого опису формату передачі даних і наявності в 
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системах схожих сервісів роботи з ними; можливість об'єднання 

внутрішніх прикладних процесів кожної інформаційної системи 

за рахунок створення типових бізнес-процесів; можливість 

автоматичного визначення метаданих із вмістом текстового 

документа, а також визначення метаданих з опису, що 

представлений в спеціальному форматі (наприклад, в XML 

форматі); можливість управління документами (створення, 

редагування, видалення документів, ведення історії роботи з 

документами, встановлення посилань між документами, 

автоматизація заповнення частини метаданих, забезпечення 

спільного доступу до даних, управління версіями документів, 

вкладення посилань на документи, що розташовані в зовнішніх 

інформаційних системах); можливість маршрутизації (підтримка 

твердої й динамічної маршрутизації, моніторинг поточної 

діяльності користувачів з документами й завданнями, контроль 

поточного стану документів); можливість управління 

інформаційними системами, включаючи моделювання, 

виконання, моніторинг і наявність інтерфейсу для створення бази 

даних; можливість реалізації зручних засобів навігації й 

організації доступу користувачів до інформації (наявність 

відносин порядку між об'єктами в системі за рахунок підтримки 

деревоподібної структури подання даних, забезпечення 

ефективного пошуку й управління даними, наявність закладки, 

що дозволяє зберігати важливі документи й контакти, для 

наступного швидкого доступу до них); безпека зберігання й 

передачі інформації (підтримка авторизації, розмежування прав 

доступу до об'єктів інформаційної системи, делегування прав 

доступу до документу); механізм настроювання інформаційної 

системи на обрану архітектуру. 

Для задоволення розробленим вимогам в інформаційну 

систему необхідно ввести наступні поняття об'єктного підходу: 

об'єкт - сутність із певними властивостями; клас об'єктів - опис 

безлічі однорідних об'єктів, що мають однакові атрибути, 

відносини з іншими об'єктами й семантику; метадані (атрибут) - 

елемент, що описує властивість об'єкту; відношення - 

семантичний зв'язок між об'єктами. 

Для зручності роботи зі схожими об'єктами нами введено 

поняття групи об'єктів — безліч об'єктів, що пов’язані 
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відносинами певного типу. Результати аналізу існуючих підходів 

до інтеграції дозволили ввести поняття інтеграції інформаційної 

системи - об'єднання інформаційної системи, що зв'язує безліч 

документів і відносин у даних системах. 

Електронним документом можна назвати інформаційну 

пару: 
ii ddi MCd , , що обробляється інформаційною 

системою, де 
idC - вміст економічної документації, 

idM - 

метадані. 

Під змістом розуміється інформаційне наповнення 

економічної документації, що представляється у вигляді 

вкладеного файлу або набору файлів довільного типу й розміру, а 

також у вигляді економічної документації або набору 

електронних документів. 

Метадані є описом економічної документації, де 

відображаються як їх статичні, так і динамічні характеристики. 

Структура метаданих економічної документації може бути 

розроблена на основі стандарту метаданих. При цьому для 

кожного класу економічної документації частина метаданих є 

обов'язковою. 

Ще одним ключовим об'єктом системи економічної 

документації є бізнес-процес. Для його визначення нами введено 

поняття завдання, функції й процес. Завданням ti називається 

безліч: 
itiiii Mioet ,,, , де ei- дія; oi- об'єкт системи економічної 

документації, над яким виконується дія; ii - виконавець, у ролі 

якого може виступати інформаційна система або користувач 

системи економічної документації, що відповідальний за 

виконання дії; 
it

M - метадані завдання. 

Функцією fi  називається пара 
ifii Mef , , де ei- 

елементарна дія, що автоматично виконується системою та 

повертає певний результат; 
if

M - метадані функції. 

Процесом pi називається множина 
ii pdi MTFPp ,,, , із 

заданим регламентом виконання елементів цієї множини, де Р - 

інші процеси; F - функції; 
idT - пов'язані з економічною 

документацією di завдання; 
ipM - метадані завдання. 
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Процес, що пов’язаний з конкретним економічним 

документом і описує його маршрутизацію. Маршрутом 

економічної документації ми називаємо послідовність пов'язаних 

завдань відповідно до регламенту їхнього виконання.  

Маршрути економічної документації можна розділити на 

тверді (регламент виконання завдань незмінний) і динамічні 

(регламент може бути змінений у процесі реалізації маршруту, а 

також можуть бути вилучені або додані завдання). 

Бізнес-процесом bi можна назвати bi MTFPb ,,, , із 

заданим регламентом виконання елементів цієї множини, де Р - 

процеси; F - функції; Т - завдання; Мb - метадані бізнес-процесу. 

Бізнес-процес необхідно спрямувати на досягнення певної бізнес-

мети. Для забезпечення можливості управління безпекою нами 

введені поняття користувача, права й ролі. Для всіх об'єктів 

інформаційної моделі представлений табличний опис структури 

метаданих і відносин з іншими об'єктами (рис. 3.9). 

Рис. 3.9. Відносини основних об'єктів інформаційної моделі* 
*Складено автором 

Для опису функцій системи, а також існуючих у ній потоків 

даних побудований комплекс функціональних моделей системи 

економічної документації. Відповідно до розроблених вимог до 

моделей системи економічної документації і відповідно до 

інформаційної моделі системи нами побудовано комплексну 

модель інтеграції інформаційної системи. 
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У моделі застосовується підхід, що полягає у використанні 

системи економічної документації для інтеграції інформаційної 

системи. Система економічної документації забезпечує 

підтримку трьох основних принципів інтеграції. Вона базується 

на основних об'єктах і відносинах побудованої інформаційної 

моделі, включає набір моделей, кожна з яких відповідає одному 

із принципів інтеграції. 

У моделі інформаційно-орієнтованої інтеграції можна 

використати єдину базу даних для зберігання інформації всіх 

діючих і розроблених інформаційних систем. 

Для цього в системі економічної документації розроблений 

інтерфейс, що надає можливість управління даними системи 

економічної документації залежно від призначених іншим 

інформаційним системам прав. Також у системі економічної 

документації нами передбачений механізм, що дозволяє 

використовувати інтерфейси інших інформаційних систем для 

доступу до їхніх даних. Дана модель забезпечується введенням у 

функціональну модель системи економічної документації блоків 

імпорту, експорту й управління доступом. 

В основу моделі сервісно-орієнтованої інтеграції покладено 

поняття економічної документації як об'єкту, спроможного 

містити різну інформацію як у структурованому, так і в слабо 

структурованому виді. Це дозволяє використовувати економічну 

документацію як контейнер даних довільного типу й розміру. 

Крім того, система економічної документації має набір 

сервісів, що дозволяють кожній зареєстрованій в ній 

інформаційній системі працювати із цими економічними 

документами. Це забезпечується введенням у функціональну 

модель системи економічної документації блоків імпорту, 

експорту, управління доступом, роботою з економічною 

документацією, а також виконанням додаткових функцій. В 

основу моделі інтеграції покладено поняття бази даних, 

функціональних блоків управління й доступом до нього. 

Інтеграція може здійснюватися шляхом створення типових 

баз даних. Крім того, нами передбачається створення 

індивідуальних баз даних, здатних у ході виконання 

забезпечувати передачу даних у кожну інформаційну систему, 

або одержання даних з неї. Для ефективної реалізації інтеграції в 
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системі економічної документації нами розроблено механізм 

створення баз даних на основі структури їхнього xml-опису. 

Для зручності реалізації процесно-орієнтованої інтеграції 

можна використовувати язик програмування, що дозволяє 

формалізувати елементи бізнес-процесів і організувати взаємодію 

між ними, що володіє засобами підтримки вкладених процесів та 

надає можливість реалізації циклів. 

Оскільки система економічної документації оперує в першу 

чергу з метаданими, їхнє визначення відіграє важливу роль. У 

системі економічної документації може діяти три методи 

визначення метаданих: «ручний» (метадані заносить сам 

користувач), «автоматичний» (метадані автоматично 

визначаються із змісту економічної документації) і 

«формальний» (метадані визначаються з опису, що представлені 

в спеціально розробленому xml-форматі). 

У дослідженні нами запропоновано методичний підхід щодо 

визначення метаданих, який включає кілька етапів: 

1. Виділення зон документу. Під зоною документу ми 

розуміємо частину тексту документу, що має єдину структуру й 

семантичне значення. 

2. Визначення типів зон документу. Кожна зона має певний 

тип, що характеризує її вміст і безліч метаданих, які можна 

визначити в зоні даного типу (наприклад, заголовки, тіло 

документу, списки тощо). 

3. Визначення класу документу. Виконання даного етапу 

ґрунтується на поняттях матриці й шаблону документу. 

Шаблоном документа ми називаємо вектор (Zl,...,Zn), що визначає 

порядок зон, де Zі - тип і-ої зони. Для одного класу економічної 

документації може існувати безліч шаблонів. Клас економічної 

документації визначається за допомогою зіставлення матриці 

економічної документації і набору можливих шаблонів. 

4. Послідовне визначення метаданих у кожній зоні 

документу засновано на існуванні для знайденого класу шаблона, 

у якому є зазначений набір зон і список можливих метаданих для 

кожної зони. 

На 2-4 етапах повинен використовуватися математичний 

апарат, що заснований на побудові нейронної мережі, яка 

застосовується для класифікації образів шляхом знаходження 
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близькості параметрів образу до ядра кожного класу. Для 

використання даного механізму необхідно визначити: ядра класів 

С, вектор вхідних параметрів х і вектор d, що характеризує 

відстань від х до С. 

Для визначення класу, до якого відноситься об'єкт, 

вибирається мінімальна норма d, тобто вирішується завдання 

  min, Cxd . 

Далі подається вектор вхідних параметрів  nxxx ,....,1 , де 

xi - слова обраної зони документe, n - кількість слів у зоні. 
Ядро класу для метаданих має вигляд: 

    wuv ttffssrkÑ ,...,,...,,,...,,, 111                               (3.1) 

де k - визначальна ознака класу, r - позиція ознаки в тексті, 
 vss ,...,1 - ключові слова, υ - кількість ключових слів,  uff ,...,1  

- ключові фрази, u- кількість ключових фраз,  tt ,...,1  - шаблони, 

що відповідають синтаксису регулярних виражень, ω - кількість 

шаблонів. 

Завдання пошуку мінімальної відстані  Cxd ,  від вектору 

вхідних параметрів до ядра класу зводиться до визначення: 
max,5544332211  qdqdqdqddq                            (3.2) 

де – d1- величина, що визначає присутність у документі 

визначальної ознаки, що нормоване до числа слів зони 

документа: 

 .1

1
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d                                                                  (3.3) 

- де d2 - величина, що визначає відстань між позицією 

визначальної ознаки в документі й позицією визначальної ознаки 

з ядра класу, яке нормовано до числа слів зони документу: 
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d3- величина, що визначає кількість слів зони документу, що 

збіглися зі словами з ядра класу, яке нормоване до числа слів 

зони документу: 
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d4- величина, що визначає кількість фраз зони документу, 

що збіглися із фразами з ядра класу, що нормоване до числа слів 

зони документу: 
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d5
 - величина, що визначає кількість слів, які відповідають 

регулярним виразом з ядра класу, що нормоване до числа слів 

зони документу: 
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де Pk — кількість слів у к-ом регулярному виразі, match 

(x,y) - логічна функція, що має істину, якщо фраза у відповідає 

регулярному виразу х і помилкова в противному випадку вагові 

коефіцієнти qi задовольняють умові  
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Для ефективного визначення метаданих у механізм нами 

включена функція навчання, що полягає в автоматичному додаванні 

нових ядер класів (автоматичне навчання), а так само в модернізації й 

додаванні шаблонів вручну. Вірогідність визначення метаданих у 

період тестової експлуатації при занесенні документів у системі 

економічної документації склала 94% для структурованих (наприклад, 

розпорядження, наказ, заява) і 76% для слабоструктурованих 

(наприклад, лист, службова записка) документів. 

Метод вибору архітектури системи економічної 

документації заснований на вирішенні завдання оптимізації 

вартості документопотоків, в основі якого лежить архітектурний 

підхід - аналіз можливого використання різних архітектурних 

рішень при проектуванні системи економічної документації. 

Як цільова функція обрано вираз, що включає визначення вартості 

зберігання інформації, одержання даних з інформаційної системи і 

одержання даних із баз даних системи економічної документації при 

заданих обмеженнях. Вирішення завдання оптимізації можна знайти 

шляхом оцінки ефективних параметрів різних архітектурних рішень, 

можливих для конкретного підприємства.  
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На основі побудованих моделей розроблена структура 

даних системи економічної документації може бути представлена 

у вигляді ER-моделі. Побудовані моделі повинні відповідати 

розробленим вимогам: забезпечувати можливість ефективного 

додавання, редагування, видалення й роботи з даними довільного 

типу й розміру; забезпечувати можливість спільного з іншими 

інформаційними системами використання однієї й тієї ж 

інформації; забезпечувати можливість інтеграції інформаційних 

систем за рахунок використання стандартизованого опису 

формату передачі даних і наявності в система аналогічних 

сервісів роботи із цим форматом; повинні забезпечувати 

можливість об'єднання внутрішніх прикладних процесів кожної 

інформаційної системи за рахунок створення в системі 

економічної документації типових бізнес-процесів; забезпечувати 

можливість визначення метаданих з опису, представленого в 

спеціальному форматі; забезпечувати можливість управління 

документами; забезпечувати можливість маршрутизації; 

забезпечувати можливість управління бізнес-процесами; 

забезпечувати можливість реалізації зручних засобів навігації й 

організації доступу користувачів до інформації; забезпечувати 

безпеку зберігання й передачі інформації. 

 

3.3. Практика організації інформаційно-аналітичної роботи 

підприємства 

 

Складність і динамізм складної в Україні ситуації диктує 

необхідність удосконалення організаційно-управлінської й 

виробничої діяльності підприємств, що представляють собою, як 

правило, складні ієрархічні структури. Вирішення даного 

завдання прямо залежить від ефективного використання всього 

арсеналу чинників і засобів територіальних органів, у тому числі 

засобів інформаційно-аналітичної роботи на всіх етапах 

управлінського процесу: як при аналізі виникаючих проблем на 

етапі пізнавальної діяльності, так і на етапі перетворення (від 

розробки й прийняття управлінських рішень до їхньої реалізації й 

оцінки отриманого результату). 

О.О. Шубін та І.В. Сіменко відзначають, що організація 

аналітичної роботи на підприємстві в сучасних умовах є 
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найважливішим питанням часу, оскільки її якість безпосередньо 

впливає на управлінські рішення ,створює можливості для 

підвищення прибутковості підприємств, забезпечує ефективне 

використання ресурсів сприяє задоволенню інтересів держави  та 

численних  ділових партнерів по бізнесу [460, с. 1973]. 

Особливе значення інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінської діяльності здобуває саме на етапі перетворення, 

оскільки ігнорування ролі інформаційно-аналітичної роботи на 

даному етапі не дозволяє сформувати на підприємстві замкнутий 

цикл управління. 

Основним призначенням інформаційно-аналітичної роботи є 

заповнення пробілів в інформаційному забезпеченні процесу 

прийняття рішень, по-перше, на державному й регіональному 

рівнях, а, по-друге, у самому підприємстві. Її матеріали повинні 

знімати невизначеність у розумінні особами, що приймають 

рішення, сутності процесів, що відбуваються. 

У ході інформаційно-аналітичної роботи знімаються 

протиріччя між потребою директивних органів у подібних 

матеріалах і можливістю підприємства одержати таку 

інформацію в готовому для реалізації адресатам виді. Аналіз 

системи організації інформаційно-аналітичної роботи показує, 

що дана система складається з наступних підсистем: визначення 

цілей і завдань інформаційно-аналітичної роботи, на основі цього 

виділення основних напрямків інформаційно-аналітичної роботи 

і, нарешті, безпосередня організація процесу побудови 

інформаційно-аналітичної роботи. Окремо розглядаються 

причини недостатньої ефективності інформаційно-аналітичної 

роботи підприємства. 

Особливо підкреслюється роль інформаційно-аналітичної 

роботи як засобу інформаційного впливу на складну обстановку в 

сфері діяльності підприємства, у тому числі шляхом залучення 

інтелектуального ресурсу регіону. Нерозуміння керівництвом 

підприємства та їхніх інформаційно-аналітичних підрозділів ролі 

інформаційно-аналітичної роботи у вирішенні основного 

завдання щодо підвищення ефективності виробничого процесу 

пов'язано, зокрема, з тим, що в них відсутні необхідні теоретичні 

знання й практичні навики в галузі сучасних інформаційно-

аналітичних технологій. 
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Високоефективне інформаційне забезпечення керівництва 

сучасної фірми досягається шляхом створення управлінських 

інформаційних систем, що охоплюють всі рівні управління. 

Склад і структура створюваних інформаційних систем багато в 

чому залежить від розміру організації [383, с. 225]. 

Одним з важливих факторів підвищення результативності 

виробничого процесу є впровадження зазначених технологій при 

організації й проведенні аналітичних досліджень щодо 

виникаючих проблемних ситуацій. Результати аналітичних 

досліджень прямо залежать від ступеня взаємодії інформаційно-

аналітичного підрозділу з іншими підрозділами підприємства. 

Важливим практичним завданням є оволодіння 

співробітниками інформаційно-аналітичного підрозділу 

підприємства методами розпізнавання проблемних ситуацій у 

загальному інформаційному потоці з наступною постановкою 

ними аналітичних завдань у формі інформаційних завдань перед 

іншими підрозділами.  

У якості одного з таких рішень виступає технологія 

аналітичної роботи, що заснована на виділенні й організації 

роботи кореневих інформаційних об'єктів. Одним з напрямків 

використання технології виділення кореневих інформаційних 

об’єктів є методичний підхід інформаційно-аналітичної роботи 

щодо розкриття й опису загроз безпеки в сфері діяльності 

підприємства. Застосування технології кореневих інформаційних 

об’єктів потребує розробки нового підходу до розуміння терміну 

«загроза безпеки» і поставило перед інформаційно-аналітичними 

працівниками завдання щодо розкриття прихованих загроз. 

Інформаційно-аналітична робота представляє собою 

пізнавальний процес, тобто усвідомлення й розуміння процесів, 

що відбуваються в соціумі. Інформаційно-аналітичну роботу ми 

відносимо до практичної пізнавальної діяльності, її предметом є 

зовсім певні суб'єкти сучасної історії, а також пов'язані з ними 

процеси, що відбуваються в конкретних соціальних умовах. 

Основне призначення інформаційно-аналітичної роботи - 

заповнювати прогалини в інформаційному забезпеченні процесу 

прийняття рішень, по-перше, на державному й регіональному 

рівнях, а, по-друге, у самому підприємстві, а також знімати 

невизначеність у розумінні особами, що приймають рішення, 
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сутності процесів, що відбуваються. У ході інформаційно-

аналітичної роботи ліквідуються протиріччя між потребою 

директивних органів у подібних матеріалах і можливістю 

виробничих підрозділів одержати таку інформацію в готовому 

для реалізації адресатам вигляді. 

Сутність інформаційно-аналітичної роботи становить 

пізнавальний процес, що полягає у проведенні дослідження 

(аналітичного дослідження, «аналізу» у повсякденному 

слововживанні) конкретного явища соціально-політичного або 

економічного характеру на основі наявної інформації про нього з 

формулюванням гіпотез його подальшого розвитку й пропозицій 

щодо найбільш раціонального способу дій стосовно 

досліджуваного об'єкту. 

Джерелом існування інформаційно-аналітичної роботи є, з 

одного боку, об'єктивна потреба директивних органів в одержанні 

від підприємства інформації, яка придатна для використання як 

інформаційна база для прийняття рішень на державному й 

регіональному рівнях, а також потреба керівництва самого 

підприємства в одержанні інформації, що сприяє удосконаленню 

організаційно-управлінської й виробничої діяльності. З іншого боку, 

інформаційно-аналітична робота генетично обумовлена 

неможливістю (за рідкісним винятком) одержання такої інформації 

безпосередньо виробничими підрозділами. 

Механізм реалізації інформаційно-аналітичної роботи 

полягає у відборі вихідної інформації (переважно 

фактографічного характеру), її обробці за допомогою комплексу 

дослідницьких процедур (технологій і методик) і формулюванні 

отриманих висновків переважно узагальнюючого характеру.  

Одержувана вихідна інформація повинна й за змістом, й за 

формою подання відповідати вимогам, що пропонуються 

інстанціями до одержуваного ними від підприємства матеріалів. 

Ця ж вимога ставиться до інформаційно-аналітичних матеріалів, 

що використовуються керівництвом підприємства при прийнятті 

управлінських рішень. При цьому в ході інформаційно-

аналітичної роботи необхідно враховувати об'єктивність у 

підході до інформації з урахуванням потреб інстанцій і 

керівництва самого підприємства (тобто інформація повинна 

оцінюватися з погляду їхніх інтересів). 
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Загальний напрямок розвитку інформаційно-аналітичної 

роботи пов'язаний з підвищенням кваліфікації аналітиків і 

співробітників інших підрозділів, що здобувають вихідну 

інформацію, розвитком інформаційно-технологічної бази, 

удосконаленням змістовних дослідницьких процедур, 

відпрацьовуванням механізмів прямого і зворотного зв'язку 

аналітичних підрозділів зі споживачами інформації, у число яких 

входять самі підрозділи й керівництво підприємства. 

Інформаційно-аналітична робота вимагає формування 

професійної спеціалізації співробітників, їхньої поглибленої 

підготовки й постійного удосконалення отриманих ними 

навичок. Необхідність професіоналізації інформаційно-

аналітичної роботи пов'язана із принципово іншим характером 

праці аналітика в порівнянні з діяльністю інших співробітників 

підприємства (робота з інформацією, що вимагає знання й 

удосконалення дослідницьких технологій, здатність до широкого 

узагальнення інформації, одержання висновків та співставлення 

їх з вимогами споживачів). 

Як методичний апарат інформаційно-аналітичної роботи 

виступає комплекс загальнонаукових і окремих приватних методів і 

методик наукового й практичного пізнання, а також напрацьовані 

особисто аналітиком способи й прийоми вирішення дослідницьких 

завдань. В основному застосовуються методи логіко-інтуїтивного, 

евристичного характеру, а також комп'ютерні імітації. При цьому 

ступінь їхнього використання прямо залежить від рівня професійної 

кваліфікації й загальної культури аналітика. 

В рамках аналітичного дослідження можна виділити ряд його 

типових стадій. Аналітичне дослідження є процесом вивчення 

реального предмету або явища, але не прямо, а через інформацію. При 

цьому вихідним об'єктом вивчення стає якийсь реально існуючий 

суб'єкт. Зміна в стані такого суб'єкта розглядається як об'єктивна 

подія. У свою чергу, відображення в інформації реальної події стає 

інформаційним фактом, що є в основі дослідницької роботи. 

Відбір інформаційних фактів за принципом їх тематичного й 

хронологічного споріднення дозволяє згрупувати фактичний матеріал 

і представити його у вигляді процесу (тобто, власне кажучи, опису 

подій, що відбуваються). Виявлення факторів дозволяє виявити 

причини виникнення й розвитку процесу спостереження. 
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Розгляд характеру зміни досліджуваного процесу на більш 

ранніх стадіях дає можливість судити про динаміку його 

розвитку, іншими словами позначити тенденцію його розвитку. 

Уявне продовження в майбутнє виявленої тенденції, а також 

факторів, що впливають на досліджуваний об'єкт, дозволяє 

сформулювати прогноз (картину його майбутнього стану). 

Порівняння отриманого прогнозу на державному й 

регіональному рівнях з національними інтересами країни в 

досліджуваній сфері дозволяє дати політичну оцінку очікуваного 

ходу подій, оцінити його з погляду позитивної діяльності для 

нашої держави. Залежно від висновків формулюються 

рекомендації з оптимальних дій у складних умовах. 

У свою чергу, знання динаміки розвитку тієї або іншої 

ситуації дозволяють керівництву підприємства вчасно 

зосереджувати сили й засоби на пріоритетних напрямках, 

забезпечувати розпізнання гострих проблем, що вимагають 

якнайшвидшого дозволу з метою недопущення завдання збитків 

країні або регіону або локалізації негативних наслідків від 

реалізації загроз. Такий прогноз розвитку ситуації повинен 

взаємодіяти з аналізом стану справ у самому підприємстві, що 

необхідно для прийняття управлінських рішень. 

Представлена картина стадій інформаційно-аналітичної роботи 

характерна для найбільш складного виду цієї діяльності - властиво 

аналітичної роботи. Поряд із цим рівнем важливою ланкою єдиного 

процесу виробництва інформаційно-аналітичної продукції є підготовка й 

направлення адресатам (директивним органам, керівництву 

підприємства) повідомлень щодо конкретних фактів. Ця інформаційно-

фактографічна діяльність доповнюється інформаційно-довідковою 

роботою, що пов'язана із систематизацією й накопиченням одержуваних 

відомостей, переважно у віртуальному виді. 

Робота інформаційно-аналітичних працівників в частині 

інформування директивних органів повинна будуватися за 

наступною схемою. Співробітники цих підрозділів повинні ставити 

інформаційні завдання перед працівниками відповідних підрозділів 

підприємства. Одержуючи загальні інформаційні завдання, вони в 

той же час направляють інформацію в центральний офіс 

підприємства. Паралельно здійснюється інформування зацікавлених 
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органів державної й виконавчої влади відповідного рівня з питань, 

що відносяться до компетенції цих категорій адресатів. 

У цілому зазначені напрямки діяльності інформаційно-

аналітичних працівників досить добре пророблені теоретично, 

основні підходи до її організації, як правило, закріплені у 

відомчих нормативних документах. У той же час, специфіка 

роботи інформаційно-аналітичних працівників є такою, що вони 

покликані активніше включатися в процес розробки 

управлінських рішень за конкретними актуальними 

(оперативними) матеріалами, проблемними ситуаціями. 

У центральному офісі підприємства інформаційно-

аналітична робота здійснюється з метою розробки науково 

обгрунтованих рекомендацій щодо найважливіших проблем у 

сфері діяльності підприємства на основі вивчення й 

прогнозування динаміки впливу найнебезпечніших факторів; 

удосконалення управління діяльністю підприємства, 

забезпечення його сталого розвитку. 

Досягнення зазначених цілей може бути забезпечено 

шляхом: своєчасного інформування керівництва підприємства, а 

також органів державної влади щодо проблем, причин та умов 

виникнення таких проблем, тенденцій їхнього розвитку, щодо 

необхідних заходів стосовно вирішення цих проблем (протидії 

цим загрозам) (зовнішнє інформування); інформування 

керівництва підприємства про стан, накопичений досвід й 

напрямки удосконалення управлінської й виробничої діяльності 

(внутрішнє інформування). 

При цьому необхідно вирішити наступні ключові завдання: 

розпізнати й виявити проблемні ситуації та сховані загрози у 

різних сферах, що відносяться до діяльності підприємства, 

спрогнозувати розвиток виявлених загроз та їхнього 

переростання в небезпеку, підготовка рекомендацій з найбільш 

доцільних способів їхньої нейтралізації й оцінка наслідків 

прийняття цих рішень; вивчення поточної (оперативної) 

обстановки (ситуації) з метою визначення факторів, причин і 

умов, що сприяють або, навпаки, що перешкоджають 

формуванню її нормативного стану; лобіювання регіональних 

законопроектів, концепцій, планів, програм, експертиз, що 

зачіпають проблеми в сфері діяльності підприємства; 
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прогнозування з використанням науково-обґрунтованих методів 

дослідження поточної (оперативної) обстановки та її окремих 

елементів на підставі аналізу її минулого й поточного стану, 

перспектив розвитку під впливом домінуючих факторів; 

підготовка варіантів вирішення конкретних завдань, що 

включають рекомендації щодо проведення заходів, які необхідні 

для досягнення підприємством можливого й бажаного стану 

поточної (оперативної) обстановки (ситуації); формування 

стратегії й тактики інформаційно-аналітичної діяльності в 

центральному офісі підприємства, її координація, удосконалення 

й розвиток структури. 

Як головні інструменти інформаційно-аналітичної роботи у 

центральному офісі підприємства виступають дослідження 

регіональних політичних, соціальних, економічних та інших 

процесів, що впливають на сферу діяльності підприємства, 

соціальне прогнозування розвитку ситуації, пошук і виявлення 

проблемних сфер, проблем, аспектів проблем, підготовка 

варіантів управлінських рішень для їхнього дозволу. 

Інформаційно-аналітична діяльність як елемент 

управлінської діяльності має свій пріоритет, свою значимість, 

корисність, необхідність лише в тому випадку, якщо вона 

направлена на вирішення конкретних завдань, що виникають 

перед адміністрацією підприємства. 

Таким чином, виникає необхідність більш конкретного 

визначення цілей, завдань, спрямованості інформаційно-

аналітичної роботи як елементу управлінської діяльності. На наш 

погляд, інформаційно-аналітична робота підприємства здобуває 

цінність лише в тому випадку, якщо вона ефективно забезпечує 

три напрямки: 

Перший напрямок - аналітичне забезпечення поточної 

діяльності самого підприємства в цілому або його окремих 

структурних підрозділів. Це первинний, найчастіше сугубо 

тактичний рівень самої інформаційно-аналітичної діяльності. Її 

пізнавальна частина невелика, тому що в основному йде 

інтерпретація, роз'яснення, пояснення, трактування 

інформаційних даних, їхня оцінка. 

Якщо і є присутнім суворо науковий підхід, то він не 

піднімається вище аналізу тенденцій, зовсім не зачіпаючи 
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закономірності. Тим самим створюються обмеження й для 

перетворювальної сторони інформаційно-аналітичної роботи. 

Вона обмежується в основному висновками, оцінками й, у 

найкращому разі, рекомендаціями поточного порядку в рамках 

вузько позначеної теми. 

Все це вказує на ряд особливостей організаційної побудови 

системи інформаційно-аналітичної роботи підприємства. Так, 

зокрема, це диктує необхідність формування в його структурних 

підрозділах розподілених банків даних, що виступають під 

елементами єдиного банку даних адміністрації підприємства, 

формування й технічне обслуговування якого покладається на 

інформаційно-аналітичних працівників. Їхня побудова 

здійснюється таким чином, щоб, з одного боку, розподілені банки 

даних сприяли вирішенню конкретних завдань, що виникають 

перед структурним підрозділом, а з іншого боку - сприяли 

рішенню інформаційно-аналітичних завдань підприємства в 

цілому. На практиці це означає, що розподілені банки даних 

повинні складатися із двох блоків. 

У першому блоці повинна зосереджуватися інформація з 

поточних питань діяльності структурного підрозділу, відомості 

про всі сторони його практичної діяльності. Вторгнення у цей 

блок з боку інформаційно-аналітичних працівників повинно бути 

максимально обмежено. У другому блоці розподілених банків 

даних повинна концентруватися узагальнена аналітична 

продукція структурного підрозділу за лініями роботи й 

розв'язування проблеми. Цей блок повинен бути відкритий для 

робітника вторгнення з боку єдиного банку даних офісу, що 

забезпечує аналітиків необхідною інформацією для підготовки 

інформаційно-аналітичної продукції в інтересах підприємства. 

Така побудова інформаційної системи підприємства 

дозволяє забезпечити повноту, вірогідність і надійність 

інформаційно-аналітичної продукції всього підприємства. 

Сьогодні це протиріччя - між об'єктивною необхідністю готовити 

єдину аналітичну продукцію й суб'єктивне прагнення керівників 

його структурних підрозділів зберегти монопольне право на свою 

інформацію - є одним з головних при формуванні єдиної 

аналітичної продукції. 
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Другий напрямок - аналітичне забезпечення керівництва 

підприємства, що необхідно для прийняття управлінських 

рішень, які пов'язані із загальними й конкретними проблемами 

діяльності підприємства в цілому. Як би добре не був 

відпрацьований аналітичний документ конкретного структурного 

підрозділу, проте він розкриває лише одну сторону загальних 

проблем і не може відповідати таким вимогам як повнота, 

надійність, глибина дослідження, коли мова йде про необхідність 

відобразити загальну ситуацію, характерну для підприємства в 

цілому. Тому тут провідна роль належить інформаційно-

аналітичному працівнику, який здатний внаслідок свого 

автономного становища відтворити всю багатоаспектну 

діяльність підприємства. 

Третій напрямок - аналітичне забезпечення політичної, 

суспільної, державної, економічної, соціальної, фінансової та 

іншої діяльності підприємства. Відповідальність за підготовку 

таких документів повинна лягати тільки на інформаційно-

аналітичних працівників, які мають можливості (бази даних 

структурних підрозділів, власну єдину базу даних, зовнішні 

інформаційні потоки) і фахівців відповідного рівня. 

Вивчення стану інформаційно-аналітичної роботи 

підприємства виявило невідповідність між збільшенням 

загального обсягу вихідної інформації, у тому числі в режимі 

«запит-відповідь», і скороченням її аналітичної розробки, 

ослабленням зацікавленості з боку владних структур у її 

використанні при прийнятті відповідних рішень. 

Переломити цю тенденцію неможливо без вирішення в 

цілому проблеми удосконалення інформування органів державної 

влади, яке повинно базуватися на глибокому розумінні його 

основного змісту, комплексному використанні організаційних, 

правових, технічних, технологічних та інших заходів. Це 

завдання може й повинно вирішуватися в рамках створення й 

розвитку систем забезпечення інформацією про проблеми на 

різних рівнях. 

Ключовим моментом при створенні таких систем на 

підприємстві виступає застосування активних методів 

інформування, що засновані, насамперед, на визначенні 

інформаційних потреб об'єкту інформування. При цьому 
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зберігається актуальність завдання щодо удосконалення самих 

методів подання інформації з урахуванням специфіки її 

розробника й споживача, а також засобів інформування, які 

обумовлюються конкретною поточною (оперативною) 

обстановкою. 

У свою чергу, визначення інформаційних потреб містить у 

собі: 

А. Визначення категорій споживачів вихідної інформації 

підприємства, включаючи персональний список керівників, яким 

направляється або буде спрямована в перспективі інформаційно-

аналітична продукція. 

Б. Виявлення інформаційних потреб шляхом: вивчення 

директивних і планових документів, що стосуються загальних 

проблем підприємства; аналізу запитів споживачів вихідної 

інформації; участі керівництва підприємства у роботі дорадчих 

(колегіальних) органів при керівниках органів державної влади й 

управління різного рівня; особистих контактів з офіційними 

представниками регіональних владних і управлінських структур. 

Дуже важливим представляється організація безпосередніх 

контактів аналітиків інформаційно-аналітичного підрозділу і 

споживачів інформації, у тому числі шляхом створення постійних 

і тимчасових комісій і робочих груп, а також шляхом створення 

інформаційних банків даних з організацією доступу до них 

експертів-фахівців у сфері діяльності підприємства. 

Розглядаючи інформування як систему, не слід забувати й 

про зміцнення її зворотних зв'язків. Необхідно шукати шляхи 

налагодження сталого зворотного зв'язку між інформаційно-

аналітичним підрозділом та іншими підрозділами підприємства. 

Практика показує, що найбільш перспективним є шлях 

підготовки аналітиками інформаційно-аналітичного підрозділу 

інформаційних завдань для виробничих підрозділів для того, щоб 

вони мали час сконцентрувати свої дії й засоби в потрібному 

обсязі й напрямку. 

Таким чином, спрямованість інформаційно-аналітичної 

роботи підприємства визначається завданнями й характером його 

діяльності. У свою чергу, спрямованість і зміст діяльності 

підприємства визначаються характером і змістом проблем у 

конкретних сферах інтересів. 
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Цілеполягання й спрямованість інформаційно-аналітичної 

роботи впливають: на організаційну побудову інформаційно-

аналітичної діяльності; на загальні й конкретні завдання 

інформаційно-аналітичної роботи. 

По-третє, на коло постійно діючих аналітичних досліджень, 

які необхідно здійснювати в робочому режимі (у режимі 

інформаційно-аналітичного моніторингу). Це означає, що 

повинні бути визначені теми постійної роботи аналітиків 

інформаційно-аналітичного підрозділу стосовно до наявних 

поточних завдань. 

Аналітики, що працюють за такими темами, зобов'язані 

мати підготовлений робочий варіант (робочу гіпотезу), що у 

випадку надходження замовлення від керівництва повинно бути 

представлено у гранично короткий термін. До всього іншого це 

дозволяє сформувати на постійній основі групи дослідників 

(аналітиків і інформаційних працівників інформаційно-

аналітичного підрозділу, практичних співробітників, що 

проявляють схильність до аналітичної роботи, а також експертів), 

що спеціалізуються на певних проблемах і здобувають репутацію 

авторитетних фахівців з питань даної проблеми. 

По-четверте, на систему джерел, накопичення, обробки, 

систематизації й класифікації інформаційної бази, її технічну 

забезпеченість, техніко-організаційну побудову. 

По-п'яте, на вимоги до кваліфікації співробітників-

аналітиків інформаційно-аналітичного підрозділу, рівня їхнього 

професіоналізму, знань з питань тематики проведених 

досліджень, досвіду як дослідницької, так і практичної роботи в 

сфері досліджуваних проблем. 

Основний критерій, по якому повинна оцінюватися 

аналітична робота – це своєчасність виділення (розкриття) 

актуальної проблеми. Немаловажне значення має вміння 

формувати моделі об'єкту управління (наприклад, елементу 

поточної обстановки). При цьому варто особливо підкреслити, 

що формування такої моделі - це завдання не тільки аналітика 

інформаційно-аналітичного підрозділу, але, що більш важливо, 

завдання самого суб'єкту управління (керівника підприємства, 

структурного підрозділу, практичного співробітника). 
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Завдання аналітика інформаційно-аналітичного підрозділу - 

формалізувати ці подання суб'єкту управління й задати алгоритм 

її формування у вигляді інформаційних образів (завдань). 

Однак все сказане вище більшим чином відноситься до 

традиційного розуміння місця й ролі інформаційно-аналітичних 

працівників як структурного підрозділу підприємства, які 

покликані сформувати політику у сфері зовнішнього 

інформування. 

Разом з тим постановка якісно нових завдань, складність і 

динамізм складної обстановки, у якій доводиться вирішувати 

проблеми, вимагають перегляду традиційних поглядів на 

діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів, коректування 

цієї діяльності в напрямку більш якісного інформаційно-

аналітичного забезпечення й прийняття управлінських рішень у 

сфері діяльності підприємств. 

Перед керівництвом підприємства в цей час постають два 

головних завдання: 1) забезпечити керівництво підприємства 

достовірною систематизованою інформацією про складну у 

регіоні ситуацію; 2) посприяти в урегулюванні виникаючих на 

рівні підприємства протиріч соціального, економічного й 

політичного характеру без застосування екстраординарних 

заходів. 

У рамках вирішення цих завдань необхідно: встановити 

контакти з відповідальними керівниками всіх галузей влади, 

іншими авторитетними особами з метою своєчасного й більш 

повного одержання інформації про соціальні, економічні 

проблеми, що входять у сферу інтересів підприємства, ймовірних 

способах їхнього дозволу; аналізувати можливості керівництва 

вирішити проблеми в рамках законодавства, не прибігаючи до 

особистих рішень; розробляти у взаємодії з відповідними 

підрозділами підприємства пропозиції, що враховують позицію 

керівництва, і заходи щодо їхньої реалізації; впливати на 

характер дій керівництва з метою направлення цих дій до 

конструктивного вирішення виникаючих проблем, не 

допускаючи кризового загострення взаємин. 

Виконання цих завдань пов'язане з необхідністю 

формування сталих каналів надходження систематизованої, 

об'єктивної інформації і не допускає кардинальної реорганізації 
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діяльності підприємства. Воно може й повинно здійснюватися в 

рамках існуючих напрямків та ліній роботи підприємства з 

обов'язковим залученням наявного інтелектуального потенціалу. 

Остання обставина диктується необхідністю більш 

глибокого й аналітичного проникнення в суть явищ, що 

протікають, розкриття наявних проблем і факторів, що 

впливають на динаміку їхнього розвитку й реалізацію 

управлінських рішень для запобігання або локалізації наслідків, 

істотно впливає на організацію інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності підприємства, підсилює роль і вплив 

інформаційно-аналітичного підрозділу. 

На практиці підрозділи підприємства здійснюють роботу з 

інтелектуальними ресурсами за трьома напрямками: 

- використання цього потенціалу в якості інформаційно-

експертного середовища, що дозволяє сформувати об'ємне 

цілісне подання про складну у регіоні ситуацію в сфері інтересів 

підприємства, про можливості уникнути стереотипи і спрощення. 

Мова йде про створення системи моніторингу соціального 

простору, що заснована на розвитку особистих контактів 

практичних співробітників і аналітиків з відомими вченими, 

фахівцями, що є експертами у своїх галузях знань; 

- використання інтелектуального потенціалу для глибокої 

аналітичної розробки найбільш складних проблем, що 

відносяться до сфери інтересів підприємства і пошуку шляхів 

їхнього вирішення. Другий напрямок дає помітний ефект при 

постійному співробітництві з невеликими за чисельністю 

групами кваліфікованих експертів. Подібні групи здатні сприяти 

у вивченні ситуації й розробці (на основі сучасних соціальних 

інформаційних технологій) адекватних заходів реагування на 

виявлені проблеми; 

- використання окремих робітників підприємства для 

надання впливу на авторитетних представників політичної й 

бізнес еліти, що визначають і проводять політичний і соціально-

економічний курс у регіоні. 

Значення інформаційно-аналітичної складової в діяльності 

підприємства при вирішенні перерахованих вище завдань дуже 

важливе. У цьому зв'язку зростає роль інформаційно-

аналітичного підрозділу. Необхідно особливо підкреслити, що 
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інформаційно-аналітична робота не вичерпується лише фіксацією 

інформації та її аналізом, як би повно, глибоко й кваліфіковано 

вона була виконана. 

Саме при даному підході до інформаційно-аналітичної 

роботи вона може позбутися від існуючої сьогодні часткової або 

повної її незатребуваності. Необхідно активно розробляти й 

впроваджувати в практику діяльності інформаційно-аналітичного 

підрозділу сучасні методи інформаційно-аналітичної роботи, які 

здатні робити більш цілеспрямований і ефективний 

управлінський вплив на організацію й здійснення практичної 

діяльності підприємства. 

Придбання знань є виявлення знань із джерел і 

перетворення їх у потрібну форму, а також перенесення в 

інформаційну систему адміністрації підприємства. Джерелами 

знань можуть виступати книги, архівні документи, зміст інших 

баз знань тощо, тобто деякі об’єктивні знання, які переведені у 

форму, що робить їх доступними для споживача. 

Іншим типом знань є експертні знання, які є у фахівців, але 

не зафіксовані в зовнішніх сховищах. Експертні знання є 

суб'єктивними. Введення в інформаційні системи об’єктивних 

знань не представляє особливої проблеми, виявлення й введення 

суб'єктивних і особливо експертних знань досить важке. 

Ми пропонуємо три режими взаємодії аналітика з 

експертом-фахівцем: протокольний аналіз, інтерв'ю й ігрова 

імітація професійної діяльності. Протокольний аналіз полягає у 

фіксації (наприклад, шляхом запису думок уголос» експерта 

щодо вирішення проблеми й у наступному аналізі отриманої 

інформації). У режимі інтерв'ю аналітик повинен вести з 

експертом активний діалог, направляючи його в потрібному 

руслі. При ігровій імітації експерт ставиться в ситуації, схожі на 

ті в яких протікає його професійна діяльність. Спостерігаючи за 

його діями в різних ситуаціях, аналітик формує свої думки про 

експертні знання, які згодом можуть бути уточнені з експертом у 

режимі інтерв'ю. 

Процес взаємодії аналітика з експертом-фахівцем може 

включати три основних етапи. 

A. Підготовчий етап. У будь-якій спільній діяльності велике 

значення мають психологічні якості аналітика, такі як 
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особистість, манера поведінки, стиль наукового мислення. 

Існують різні класифікації аналітиків, наприклад: ініціатор - 

швидко реагує на перспективні проблеми, тобто один з перших 

відчуває необхідність вирішення проблеми з елементами 

невизначеності; діагност - здатний до швидкої оцінки сильних і 

слабких сторін рішення завдання, ерудит - наділений винятковою 

пам'яттю, відрізняється підвищеною увагою до деталей і 

прагненням до впорядкованості; ремісник - здатний втілювати в 

життя погано оформлені ідеї інших; естет - прагне досліджувати 

проблеми, що приводять до витончених рішень, не схильний до 

кропіткої праці; методолог - зацікавлений методологічними 

аспектами досліджень; незалежний - прагне до індивідуального 

вирішення проблем; фанатик - самовіддано захоплений 

досліджуваною проблемою. 

Для ролі експерта найбільш кращими є ініціатор, ерудит, 

діагност і ремісник (у парі з аналітиком-ерудитом), а для ролі 

аналітика - діагност, методолог, ерудит, ініціатор. 

Підготовчий етап включає: чітке визначення дослідницького 

завдання; вибір експертів (визначення їхньої кількості; вибір 

рівня компетентності; визначення способів і можливості 

зацікавити експертів у роботі; тестування експертів; знайомство 

аналітика із спеціальною літературою в предметній галузі; 

знайомство аналітика й експертів; створення аналітиком поля 

знань першого наближення апріорним знанням з літератури. 

Б. Встановлення загального коду, що полягає в створенні 

лінгвістичного альянсу взаємодії, скороченні відстані між 

об'єктом і аналітиком. Необхідно визначити головні поняття, 

тобто виробити словникову основу бази знань; рівень деталізації; 

взаємозв'язку між поняттями. 

B.Гносеологічний етап. На цьому етапі відбувається 

з'ясування закономірностей, що властиві предметній сфері, умові 

вірогідності й істинності тверджень, структурування за рахунок 

введення відносин. Цей етап є визначальним у взаємодії 

аналітика й експерта. 

Аналіз показує, що в основі невисокого ефекту 

інформаційно-аналітичної роботи підприємства знаходяться 

наступні причини. 
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1. Значна кількість інформаційного матеріалу надходить на 

верхні рівні управління в неопрацьованому або недостатньо 

обробленому виді. У результаті там накопичується багато 

інформації, не вистачає часу для її обробки, внаслідок чого 

інформація швидко застаріває, робота з нею втрачає практичний 

зміст. 

2. У своєму безпосередньому, первинному виді конкретні 

події й факти що відбуваються можуть не мати прямого 

відношення до існуючих ознак проблем. Аналітики, маючи у 

своєму розпорядженні значний обсяг потенційно необхідної 

інформації, не використовують її в процесі розробки рішень. 

3. При аналізі наявних проблем недостатньо чітко 

проводиться грань між реальною тенденцією й тенденційністю 

тієї або іншої події. Аналітики не завжди можуть провести цю 

грань, оскільки для цього потрібне вивчення подій не тільки за 

вторинною інформацією будь-яких джерел, але в 

безпосередньому контакті з основними діючими особами подій. 

У зв'язку із цим існує небезпека, що інформаційно-

аналітичний документ спровокує неадекватну реакцію факт, що 

викладається. Разом з тим він може бути сприйнятий 

користувачем. У результаті викладені в ньому висновки й оцінки 

піддаються сумніву або з тієї, або з іншої позиції, що залишає 

шлях для прийняття вольових рішень. 

4. Інформаційно-аналітична робота часто не знаходить 

актуального застосування. Збирається багато інформації 

внаслідок сформованих інформаційних позицій або напрямків 

аналізу. На це відволікаються сили й кошти. У той же час 

актуальні для керівних органів рішення залишаються недостатньо 

підготовленими з погляду аналізу конкретних способів і методів 

їхньої реалізації. Відповіді на ці питання часто появляються уже 

тоді, коли рішення прийняте, і реалізація його почалася. 

Все сказане вище ще раз підтверджує думку про те, що 

відношення до інформаційно-аналітичної роботи в головному 

офісі підприємства як до діяльності щодо збору інформації, її 

аналізу й прогнозу не вичерпує завдань, які повинні бути 

вирішені в рамках інформаційно-аналітичної роботи. 

Швидкість розвитку соціально-політичних і економічних 

процесів швидко міняють оперативну ситуацію і змушують 
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підприємство враховувати не тільки статичний стан структурних 

елементів обстановки, але і їхню динаміку. Для цього потрібно 

фіксувати стан поточної обстановки на певний момент часу, що 

звичайно пов'язано з поточним або перспективним плануванням 

діяльності підприємства. Однак невпорядкованість оперативної 

інформації, відсутність досить суворих алгоритмів її аналітичної 

обробки істотно ускладнюють або зовсім виключають 

можливість спостереження за динамікою розвитку поточної 

обстановки. 

А.П. Бобяк відзначає, що «…розвиток сучасних 

інформаційних технологій обробітку інформації також спонукає 

до запровадження нових форм документування та звітності, 

побудови на їх основі як поточного, так і стратегічного 

планування» [40, с. 217]. 

Аналітичною роботою на підприємстві займаються 

співробітники практичних підрозділів, опираючись при цьому, як 

правило, на свій досвід і інтуїцію, використовуючи традиційні 

прийоми й методи дослідження. Але при вирішенні завдань, що 

вимагають врахування багатьох факторів і явищ, традиційні 

прийоми й методи дослідження виявляються недостатньо 

ефективними. Сучасні завдання диктують необхідність розробки 

інформаційно-аналітичними працівниками нових, науково 

обґрунтованих засобів, прийомів і методів проведення 

аналітичних досліджень. 

Під процесом аналітичних досліджень розуміється 

сукупність спрямованих на певний предмет розумових операцій, 

виконання яких у заданій послідовності й з використанням 

належних засобів приводять до вирішення поставленого 

завдання, тобто до відповідних оцінок, версій, прогнозів, 

пропозицій. При цьому предметом дослідження є події й 

процеси, розвиток яких впливає на вибір форм і методів 

діяльності, на поточну (оперативну) обстановку в цілому. 

Мета проведення аналітичного дослідження полягає в 

найбільш ефективному використанні наявної інформації, 

приведенні її в систему, розкритті взаємозв'язків, тенденцій і 

закономірностей для прийняття оперативних і управлінських 

рішень. 
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Важливо відзначити, що в цілому інформаційно-аналітична 

діяльність, реалізуючи пізнавальну функцію, є принципово новим 

організаційним формуванням у сучасній системі влади й 

управління. Доказом цієї тези може служити та обставина, що 

даний вид діяльності базується на категорії нового знання. Саме 

нове знання сприяло тому, що діяльність цієї системи перейшла 

на якісно новий рівень: у її структурі з'явилася організаційна 

ланка, що свідомо перейшла від дій у сфері відомого в сферу 

невідомого. 

Організація аналітичних досліджень на підприємстві 

повинна відрізнятися високим ступенем інтелектуальної й 

творчої насиченості. У цілому ряді випадків аналітичні 

дослідження мають на увазі спеціальне вивчення проблемних 

ситуацій, які не можуть бути проаналізовані шляхом 

безпосереднього сприйняття, а вимагають використання логічних 

та інших методів пізнання. 

Саме інформаційно-аналітичні працівники покликані 

формувати систему взаємозалежних аналітико-синтетичних 

операцій і процедур, які формують своєрідний технологічний 

процес розробки на основі наукової методології й наявної 

інформаційної бази якісно нового знання. 

Інформаційно-аналітичний підрозділ як головний підрозділ 

у сфері інформаційно-аналітичної роботи покликаний 

забезпечити строге дотримання основних принципів 

інформаційно-аналітичної роботи на всіх її стадіях і всіх 

структурних підрозділах. До таких принципів можна віднести: 

цілеспрямованість, системність, актуальність, активність, 

своєчасність, безперервність, ініціативність, обґрунтованість, 

об'єктивність, повноту, вірогідність, альтернативність думок, 

гнучкість. 

Інформаційно-аналітичні підрозділи здатні впливати на 

діяльність практичних підрозділів шляхом розробки й 

впровадження методичних підходів інформаційно-аналітичної 

роботи, які представляють регламентовану систему правил, що 

регулюють порядок, організацію й проведення аналітичних 

досліджень (черговість і послідовність здійснення операцій, 

застосування певних методів і технологічних прийомів збору, 

обробки й аналізу інформації). 
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Важливим напрямком діяльності інформаційно-аналітичних 

підрозділів є постановка перед практичними підрозділами 

аналітичної проблеми. Вибір теми дослідження пов'язаний з 

розпізнаванням проблемних ситуацій у загальному 

інформаційному потоці. 

Аналітики інформаційно-аналітичних підрозділів разом з 

керівниками й співробітниками практичних підрозділів повинні 

визначити важливість, необхідність і терміновість вирішення 

виявленої проблеми, генеральний напрямок дослідження, його 

мету, рамки, сформувати подання про хід дослідження. 

Інакше кажучи, аналітик інформаційно-аналітичного 

підрозділу зобов'язаний визначити для практичного підрозділу 

якийсь просторово-часовий континуум (структуру й сукупність 

параметрів, що накладають певні обмеження на проведені в 

рамках аналітичного дослідження заходи щодо необхідної 

інформації та її оцінки). 

До числа таких параметрів можна віднести характеристику 

досліджуваної проблемної ситуації (місце й час, джерела й 

причини її виникнення, зміст, масштаби й сутність протиріччя, її 

носії, важливість, динамізм і складність проблемної ситуації з 

погляду впливу на поточну  обстановку, ступінь невизначеності), 

а також обрану систему спостереження й контролю за її 

розвитком. 

Одночасно з вибором теми аналітики інформаційно-

аналітичного підрозділу підприємства необхідно чітко 

сформулювати мету й завдання аналітичного дослідження, у 

якості яких можуть виступати: перевірка гіпотези, оперативної 

версії, оцінка подій, явищ, тенденцій, розробка пропозицій щодо 

удосконалення, підвищення ефективності тих або інших заходів. 

Закономірним підсумком цього етапу підготовки 

аналітичного дослідження є визначення складу його виконавців. 

При цьому варто враховувати, що практично будь-який аналіз 

містить у собі такі операції, як підбір, систематизацію, обробку 

матеріалів, узагальнення й аналіз інформації, підготовку 

підсумкового документу. 

У цілому ряді випадків (при розробці складних об'єктів) на 

підприємстві доцільно створювати позаштатні оперативно-

аналітичні групи, до складу яких, крім аналітиків інформаційно-
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аналітичного підрозділу необхідно включати досвідчених 

співробітників зацікавлених практичних підрозділів. Детальне 

знання останніми різних аспектів досліджуваної проблеми у 

сполученні з навичками проведення аналітичних досліджень і 

підготовки підсумкових документів дозволяють значно 

збільшити творчий потенціал таких груп. 

У процесі з'ясування проблеми, визначення мети й 

попереднього аналізу проблемної ситуації, аналітик 

інформаційно-аналітичного підрозділу у взаємодії зі 

співробітниками практичного підрозділу створює подання про 

найважливіші фактори й характеристики. У результаті цих 

операцій стає можливим побудова логічної імітаційної моделі 

доцільного результату, що, є проектованим рішенням 

досліджуваної проблеми. При побудові такої моделі вивчені 

характеристики, фактори й умови абстрагуються в схему 

найбільш раціонального способу дій у даних обставинах. 

Аналітичні дослідження, як правило, можна проводити на 

плановій основі. У свою чергу план аналітичних досліджень на 

підприємстві повинен формуватися виходячи зі складної 

поточної обстановки, виявлених проблемних ситуацій. Тематика 

й строки проведення досліджень повинні бути синхронізовані з 

діяльністю регіональних органів влади й управління. 

Так, наприклад, в основу розробки річного плану 

аналітичних досліджень підприємства, крім орієнтувань 

адміністрації підприємства повинні бути покладені плани роботи 

регіональних виконавчих органів. 

При розробці плану конкретного аналітичного дослідження 

необхідно чітко обґрунтувати тему дослідження й проблеми, що 

підлягають вивченню, визначити мету й завдання дослідження, 

вузлові питання, на реалізацію яких необхідно спрямувати 

плановані заходи. У плані можна визначити також основні етапи 

роботи в процесі дослідження (розробка програми, порядок 

збору, обробки й аналізу інформації, підготовка підсумкового 

документу тощо), строки проведення різних етапів дослідження й 

форми проміжного контролю, сітковий графік всієї роботи. 

Аналітики інформаційно-аналітичного підрозділу разом зі 

співробітниками практичних підрозділів повинні визначити, яку 

інформацію, з яких питань, де і яким чином варто одержати в 
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ході проведення дослідження. При цьому як критерії відбору 

інформації можуть виступати: певний часовий період; 

спрямованість інформації й можливість її технічної обробки. 

Велике значення має можливість одержання значимих 

матеріалів з інформаційних масивів інших підрозділів, а також 

організація доступу в режимі реального часу до відкритих 

інформаційних джерел, тобто даних, з яких, найчастіше, істотно 

доповнюють бачення проблеми або ситуації. 

Панорамне бачення інформаційних ресурсів у вигляді 

циклічних кіл, що розширюються, можна представити у вигляді: 

власної інформації, що накопичується з роками; всієї електронної 

інформації, що перебуває в розпорядженні підприємства; всієї 

електронної інформації підприємства плюс інформація із джерел 

постачальників, партнерів, клієнтів, що доступна в електронному 

виді; всі доступні платні й безкоштовні джерела; всі неелектронні 

джерела. 

Таким чином, організація широкого доступу до інформації є 

важливим завданням інформаційно-аналітичного підрозділу 

підприємства. Інформаційно-аналітичні підрозділи підприємств 

як головні підрозділи в сфері застосування нових технологій 

інформаційно-аналітичної роботи повинні брати активну участь у 

тісній взаємодії із практичними підрозділами в організації й 

проведенні аналітичних досліджень на всіх його етапах: 

первинного відбору й обробки матеріалів, систематизації 

інформації й пошуку зв'язків; первинної оцінки отриманих даних, 

підготовки висновків і рекомендацій. 

Так, на етапі первинної оцінки отриманих даних саме 

аналітикам інформаційно-аналітичного підрозділу повинна 

належати ініціатива при вирішенні питань про те: чи у 

достатньому ступені добута й систематизована інформація 

характеризує досліджувану проблему; чи потребує зібрана 

інформація в доповненні, і якщо так, то за якими напрямками; чи 

потребує корекції концепція щодо проведення самого 

дослідження. 

При необхідності аналітики інформаційно-аналітичного 

підрозділу можуть забезпечити одержання додаткових 

консультацій, у тому числі фахівців, безпосередньо не задіяних в 

аналітичному дослідженні, а також розробити незалежні 
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експертні оцінки щодо конкретних ситуацій. Зазначена 

процедура може циклічно повторюватися доти, поки результати 

пошуку й відбору інформації не будуть визнані задовільними. 

Результатом може з'явитися більш повний набір 

систематизованих даних про проблему. 

Слід зазначити, що специфіка завдань, що вирішуються 

підприємствами, повинна полягати у вивченні глибинних, 

причинно-наслідкових зв'язків об'єктів, явищ та ін., що визначає 

необхідність залучення до аналітичної роботи осіб, що 

відповідають певним вимогам, зокрема: експертним пізнанням, 

що мають глибоку сферу пізнань щодо досліджуваної проблеми; 

привабливою можливістю доступу до інформаційних масивів 

державних і недержавних установ; здатних об’єктивно підійти до 

аналізу досліджуваної проблеми; експертів, що володіють 

навичками математичного й інформаційного моделювання й 

аргументації й інтерпретації висновків дослідження. 

З методологічної точки зору результатом аналітичного 

дослідження виступає нове знання (новий погляд на процеси, що 

відбуваються, і явища, розвиток самих методів дослідження). На 

основі аргументованого розгляду різних варіантів і перспектив 

розвитку досліджуваної проблеми аналітики інформаційно-

аналітичного підрозділу разом із практичними співробітниками 

повинні вказати напрямки й можливості впливу на описувані 

процеси, визначити систему заходів щодо досягнення 

позитивного кінцевого результату. 

Важливо чітко сформулювати альтернативи, оцінки 

можливих наслідків і ризику, що пов'язані з вибором тієї або 

іншої альтернативи, розробити сценарії розвитку ситуації. Оцінка 

перспектив розглянутої проблеми містить у собі опис виявлених 

тенденцій її розвитку й тих об'єктивних і суб'єктивних факторів, 

під впливом яких вона буде складатися, і змінюватися надалі. 

Таким чином, оцінки, версії, прогнози й пропозиції є кінцевою 

продукцією аналітичної роботи. 

Необхідно підкреслити, що вся вихідна аналітична 

продукція на підприємстві повинна накопичуватися в єдиному 

інформаційному банку і бути використана як вихідні матеріали 

при проведення подальших аналітичних досліджень. 
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Таким чином, місце й роль інформаційно-аналітичного 

підрозділу підприємства й сама система інформаційно-

аналітичної роботи в цілому як самостійного автономного 

суб'єкту визначається їхнім основним призначенням - генерацією 

знань та їхнім поширенням як усередині, так і поза 

підприємством у вигляді випереджувальних прогнозів можливого 

розвитку. Саме нове знання виступає способом дозволу 

можливого в майбутньому протиріччя між зовнішніми й 

внутрішніми умовами діяльності керованої системи шляхом 

передбачення нових різних організаційних станів системи у 

майбутньому й нових способах діяльності щодо їхнього 

досягнення. 

У цьому й полягає зміст свідомого переходу від категорії 

відомого до категорії невідомого, коли закономірності соціальної 

дійсності не є предметом дослідження, тому що вони можуть 

породити ефект реагування на те, що відбулося. Минулі знання, 

інформація й дані для аналітиків інформаційно-аналітичних 

підрозділів повинні виступати лише як інформаційна основа, на 

яку накладаються нові концептуальні моделі можливого в 

майбутньому поводження соціальної системи. 

Такий підхід до організації аналітичних досліджень на 

підприємстві при провідній ролі інформаційно-аналітичного 

підрозділу дозволяє уникнути наявних у цей час серйозних 

недоглядів при їхньому проведенні. Найбільш характерними 

помилками є: вибір неактуальних тем дослідження, нечітке 

обґрунтування проблеми, що підлягає вивченню або постановка 

неважливих проблем; перекручування суті проблеми в ході її 

аналітичної проробки; недостатність інформаційного 

забезпечення дослідження, використання в процесі аналізу 

неперевіреної або тенденційної інформації; поверхневе розкриття 

теми дослідження, слабка теоретична розробка досліджуваної 

проблеми, її зв'язків і тенденцій розвитку, а також місця даної 

проблеми в ряді інших проблем; відсутність у ході дослідження 

творчого початку, слабке генерування нових ідей і підходів; 

суб'єктивність дослідження, тенденційний підбор і тлумачення 

фактів, інших даних, що мають ключове значення для конкретної 

проблемної ситуації. 



 

196 

 

Непорозуміння керівництвом підприємства ролі 

інформаційно-аналітичної роботи у вирішенні даного завдання 

пов'язано, зокрема, з тим, що в них відсутні необхідні теоретичні 

знання й практичні навички в галузі сучасних інформаційно-

аналітичних технологій. 

Одним з важливих факторів підвищення результативності 

діяльності підприємства є впровадження зазначених технологій 

при організації й проведенні аналітичних досліджень щодо 

проблемних ситуацій, які виникають. 

Вибір теми дослідження пов'язаний з розпізнаванням 

співробітниками інформаційно-аналітичного підрозділу 

проблемних ситуацій у загальному інформаційному потоці з 

наступною постановкою ними аналітичного завдання у формі 

інформаційного завдання перед практичними підрозділами. Дане 

завдання має технологічні рішення. У якості одного з таких 

рішень є технологія аналітичної роботи, що заснована на 

виділенні й організації роботи з кореневими інформаційними 

об'єктами. 

Під кореневим інформаційним об'єктом ми розуміємо 

елемент обстановки, у якому відображається одна або декілька 

тенденцій її розвитку, що визначають закономірності подій, що 

відбуваються. Такий об'єкт будується шляхом узагальнення ряду 

поточних ознак обстановки, тому він є сутнісним її елементом і 

служить засобом відображення оперативної обстановки. 

Кореневий інформаційний об’єкт як елемент, що відображає 

тенденції поточної обстановки, дозволяє сформувати ясну чітку 

картину, що відбувається. Із цього погляду він виступає засобом 

прояву, розкриття обстановки, тобто засобом моніторингу 

середовища. Він визначає закономірності розвитку обстановки, 

дозволяє прогнозувати зміст подій, що відбуваються. У свою 

чергу, це дозволяє відійти від субєктивних висновків про 

напрямки розвитку поточної обстановки й вийти на рівень 

експертних оцінок. Із цього погляду кореневий інформаційний 

об’єкт виступає як елемент експертної системи, що аналізує 

обстановку. 

Таким чином, кореневий інформаційний об'єкт виступає 

елементом технології аналітичної роботи, що впливає на весь 

процес діяльності, тому що він чітко орієнтує практичних 
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працівників на формування певної інформації й задає йому 

просторові, тимчасові й об'єктові рамки для роботи. Із цього 

погляду кореневий інформаційний об'єкт є засобом управління 

діяльністю на підприємстві. 

За своєю природою кореневий інформаційний об'єкт є 

змінною величиною. Він послідовно фіксує появу певних ознак 

обстановки й формування тенденцій її розвитку; виявляє 

значимість цих тенденцій (рівень їхньої актуальності) у заданому 

проміжку часу. 

Створення кореневого інформаційного об’єкту пов'язано з 

вибором з ряду можливих комбінацій елементів обстановки тієї, 

котра має в даній ситуації має найбільш обґрунтований інтерес. 

Іншими словами його вибір робиться на основі аналізу 

інформаційної моделі поточної обстановки. 

Запропонована технологія містить у собі накопичення 

інформації із заданого в кореневому інформаційному об’єкті 

комбінації елементів поточної обстановки. Цей етап 

інформаційно-аналітичної роботи пов'язаний з розробкою 

структурної, а також інформаційної моделі кореневого 

інформаційного об’єкту. Остання реалізується у формі 

розгорнутого інформаційного завдання практичним підрозділам. 

Інформаційне завдання кореневого інформаційного об’єкту, 

а також поточні матеріали накопичуються в єдиному банку даних 

підприємства. Тим самим відбувається формування 

інформаційної моделі тенденцій, що визначають розвиток 

обстановки. 

Визначення актуальності виявлених тенденцій пов'язано з 

відповіддю на питання, як довго описана тенденція буде 

зберігати незмінним за значимістю свій вплив на поточну 

(оперативну) обстановку й коли наступить момент зміни 

(посилення або ослаблення) її впливу на розвиток аналізованої 

ситуації. 

Розроблені в рамках зазначеної технології інформаційно-

аналітичної роботи методи дозволяють ранжувати кореневі 

інформаційні об'єкти у певний момент часу: за ступенем 

вивченості, за ступенем їхнього впливу на обстановку, за 

ступенем їхньої актуальності. У такий спосіб аналітик одержує 

можливість у кожний момент часу врахувати, які тенденції 
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розвитку поточної обстановки є домінуючими, виділити ті з них, 

які реально, а не умоглядно, вимагають найбільш пильної уваги з 

боку практичних підрозділів. 

Дана технологія дозволяє організувати тісну взаємодію між 

інформаційно-аналітичним підрозділом і практичними 

підрозділами підприємств виходячи з наступних обставин: увага 

управлінського й практичного складу акцентується на найбільш 

актуальних елементах поточної обстановки; перед практичними 

підрозділами ставляться гранично чіткі питання, що визначають, 

якого роду інформація необхідна, з яким ступенем й у які строки; 

інформаційно-аналітична робота здобуває системний характер, 

що диктується складною оперативною обстановкою й швидкістю 

її зміни, що дозволяє вийти на виявлення неважливих проблем у 

реальному масштабі часу їхньої дії й вчасно інформувати про їх 

керівництво. 

На відміну від практичних підрозділів інформаційно-

аналітичні підрозділи покликані, насамперед, вивчати й 

описувати середовище, що потенційно має важливі проблеми. 

Поняття кореневий інформаційний об'єкт саме і є тим зручним 

інструментом інформаційно-аналітичної роботи, що, з одного 

боку, відповідає вимогам своєчасного виявлення, попередження й 

припинення загроз, а з іншої, дозволяє реалізувати всі етапи 

інформаційно-аналітичної роботи на базі сучасних 

інформаційних технологій. 

Важливо відзначити, що зазначена технологія 

інформаційно-аналітичної роботи сприяє удосконаленню 

управлінської діяльності керівництва підприємства на основі 

формування відповідної нормативної бази й розвитку єдиної 

інформаційної системи. 

Одним з напрямків використання технології виділення 

кореневого інформаційного об’єкту є методичний підхід щодо 

розкриття й опису загроз. Застосування технології кореневого 

інформаційного об’єкту потребує розробки нового підходу до 

розуміння терміну загроза, в основу якого нами покладається 

наступний логічний ланцюжок: загроза - це загроза об'єкту, чия 

безпека повинна бути захищена; загроза об'єкту - це перешкода 

реалізації його системоутворюючих функцій; перешкода 

реалізації системоутворюючих функцій - це неможливість 
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виконання об'єктом покладених нормативних дій; невиконання 

нормативних дій - це сукупність обставин, що перешкоджають 

їхньому виконанню; сукупність таких обставин - це результат 

певної діяльності; зазначена діяльність - це загроза безпеки 

об'єкту захисту. 

Виявлення схованих загроз допускає вирішення наступних 

завдань: формулювання конкретної загрози й оцінку ступеня її 

небезпеки; вказівка на наслідки впливу загрози на поточну 

обстановку; обґрунтування рішення про вживання певних заходів 

відповідного компенсаційного впливу; розробку конкретних 

заходів щодо реалізації впливу. 

Вирішення кожної із зазначених завдань є окремим 

продуктом інформаційно-аналітичної роботи. У створенні даних 

продуктів на підприємстві намітилися певні труднощі, що 

проявляються як у практичній роботі, так і в методології 

діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів. 

Наприклад, вважається, що загрозу варто фіксувати за 

допомогою переліку ознак, що характеризують сформоване 

подання про прояв загроз. Таким чином, виявлення загроз 

зводиться до ідентифікації набору цих ознак, у результаті знову 

виявлені нові обставини підводять під колишню картину 

розуміння загрози. За таким підходом вкрай складно якісно 

вирішити завдання щодо виявлення принципово нових загроз. 

Запропонований підхід до виявлення проблем ґрунтується 

на наступних постулатах: загроза як явище може мати явні й 

сховані сторони; у нової, нерозпізнаної загрози переважають 

неявні ознаки; інформація про загрозу може бути первинною і 

кінцевою; нові загрози розкриваються тільки в кінцевій 

інформації, у первинній інформації вони можуть бути присутнім 

лише в контексті. 

При цьому сама технологія роботи з інформацією 

розбивається на ряд етапів. На першому етапі кожне первинне 

повідомлення індексується, що дозволяє знайти виділені з його 

контексту повідомлення. У свою чергу, кожна контекстна 

інформація також індексується, що дозволяє співвіднести її з 

первинним повідомленням, з якої вона виділена. 

На другому етапі на основі виділеної контекстної інформації 

формується структура причинно-наслідкових зв'язків загрози, для 
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чого: кожна контекстна інформація розглядається аналітиками 

інформаційно-аналітичного підрозділу у відношенні кожної іншої 

контекстної інформації як причина або наслідок; якщо в 

складеному даним чином ланцюгом між причиною й слідством 

значеневий зазор відсутній, загроза вважається розкритою; якщо 

між причиною й наслідком є значеневий зазор, вони повинні бути 

гіпотетично описані аналітиком за одним або декількома 

варіантами; якщо будь-який опис відсутньої ланки  не 

актуальніший інших, аналітик повинен створити сценарій, що 

включає кожне з описів на правах окремої самостійної лінії, що 

може вступати у взаємодію з іншими. 

У результаті аналітик інформаційно-аналітичного 

підрозділу може сформувати чотири масиви загроз:  

- Квазіпогрози: є причина - джерело загрози, але немає 

наслідку, або вони практично незначні самі по собі (наприклад, 

дії джерела загрози, що носять демонстративний характер). 

Завдання аналітика - звернути увагу керівництва підприємства й 

практичних підрозділів на джерело загрози й описати особливості 

його поводження. 

- Загрози, що готуються: причина й наслідок логічно 

взаємопов'язані, ув'язування являє собою план джерела загрози, 

що він намітив перетворити. Завдання аналітика - прорахувати 

цей план і описати його істотні сторони. 

- Підготовлені загрози: є причина й наслідок, але в їхньому 

логічному взаємозв'язку відсутні деякі ланки, що вимагають 

додаткового з'ясування. Ланки, що випадають, являють собою 

програму дій, яка підготовлена до реалізації джерелом загрози. 

Завдання аналітика - відтворити цю програму й описати умови її 

реалізації. 

- Діючі загрози: наслідок є, але немає єдиного достатнього 

пояснення, що його викликає. Мова йде про те, що починає 

позначатися цілий ряд підготовлених різними джерелами загроз. 

Завдання аналітика - встановити склад джерел загроз і описати 

картину їхнього впливу як взаємозалежного цілого. 

Третій етап полягає у формуванні інформаційного масиву 

«загроза», що структурно складається із чотирьох підмасивів: 

перелік і описи джерел загроз, що виступають кореневим 

інформаційним об'єктом даного під-масиву; перелік і описи 
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об'єктів загроз. Тут первинні повідомлення переформулюються в 

контексті тих або інших об'єктів загроз і співвідносяться з 

кореневим інформаційним об’єктом першого підмасиву, у масиві 

«загроза» кожний опис із переліку джерел загроз зв'язується з 

одним або декількома описами з переліку об'єктів загроз, тому, 

задавши джерело загрози, можна одержати інформацію про певні 

об'єкти загрози; перелік і описи предметів загроз.  

Із співставлення даного джерела загрози й пов'язаного з ним 

об'єкту випливає один або декілька варіантів реально досяжного 

результату загрози. Таким чином, задавши два параметри 

«джерело» і «об'єкт» загрози, можна вийти на конкретний 

предмет загрози. 

Предмет загрози, що проаналізований у контексті даного 

джерела загрози й відповідного об'єкту загрози, 

переформулюється в ступінь дієвості загрози, тобто в ефект, що 

вона здатна створити. Таким чином, задавши три параметри - 

«джерело», «об'єкт» і «предмет» загрози, можна вийти на 

конкретний ефект загрози. Фактично тут і одержаємо відповідь 

на питання про те, чим реально небезпечне у наявній ситуації 

дане джерело загрози. 

Новизна запропонованої технології інформаційно-

аналітичної роботи щодо виявлення прихованих загроз 

розкривається наступними положеннями. По-перше, формування 

масиву джерел загроз обов'язково, якщо ми хочемо, як мінімум, 

володіти обстановкою, що стрімко змінюється. Ніякі переліки 

ключових ознак не мають таку конкретність, тому що дозволяють 

лише ідентифікувати загрози, але не формулювати нові. По-

друге, формування масиву об'єктів загроз дає можливість 

показати загрозу як реально діючу тенденцію стосовно 

конкретного об'єкту. По-третє, проектування предметів загроз 

дозволяє розгорнути загрозу в процес її реалізації, що 

уможливлює зрозуміти суть загрози, тобто вирішити першу 

частину завдання - сформулювати загрозу. По-четверте, 

моделювання ефекту дії загрози дозволяє оцінити ступінь її 

небезпеки не на підставі розумових оцінок (навіть підкріплених 

тим або іншим досвідом), а на підставі суворого порівняння сил і 

засобів сторін, що залучені у процес реалізації загрози. Для 
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прийняття обґрунтованих рішень це є необхідною і одночасно 

достатньою умовою. 

Цикл спільної роботи інформаційно-аналітичних і 

практичних підрозділів повинен складатися із стадій, що 

послідовно випливають друг із друга: визначення завдань, що 

розв'язуються об'єктом захисту в цей час; організація процесу 

здобування інформації про обставини, у яких ці завдання 

вирішуються; визначення дій об'єкта захисту, що зумовлюються 

цими обставинами, а також мотивів цих дій, механізмів реалізації 

цих мотивів і способів їхнього залучення. 

Такий підхід до визначення самого поняття загрози й 

технології інформаційно-аналітичної роботи щодо їхнього 

виявлення дозволяє по-новому глянути на проблему 

попередження й припинення цих загроз, організацію взаємодії в 

вирішенні цього завдання інформаційно-аналітичних підрозділів і 

практичних підрозділів підприємства. 

Важливим напрямком діяльності інформаційно-

аналітичного підрозділу підприємства є їхня активна участь у 

формуванні й управлінні зовнішніми й внутрішніми 

інформаційними потоками. 

У ході роботи з інформацією аналітики інформаційно-

аналітичного підрозділу повинні домагатися від співробітників 

практичних підрозділів чіткості у відстеженні шляху 

надходження кожної інформації. Кожна інформація повинна 

містити дані про джерело, першоджерело й під джерело 

інформації. 

Інформаційно-аналітичні підрозділи повинні засобами 

інформаційно-аналітичної роботи сприяти практичним 

підрозділам у тому, щоб довести інформацію від першоджерела 

до споживача гранично точно, не допускаючи перекручувань і 

втрати важливих інформаційних складових. 

У процесі контактів щодо проведення навчальних занять із 

керівництвом і практичними працівниками аналітики 

інформаційно-аналітичних підрозділів підприємства повинні 

роз'ясняти їм основні вимоги, що пропонуються до обробки 

інформації, з метою недопущення перекручування інформації 

першоджерела, яке відбувається внаслідок нашарування на неї 

додаткових інформаційних блоків, що містять різного роду 
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домисли, особисті думки й оцінку підджерела, джерела, 

практичного співробітника. За таким підходом можна з високим 

ступенем імовірності говорити про вірогідність або 

невірогідність отриманої інформації. 

Іншим важливим напрямком діяльності інформаційно-

аналітичної роботи є розробка у взаємодії із практичними 

підрозділами інформаційних моделей досліджуваних об'єктів, 

аналіз наявних інформаційних позицій і визначення перспективи 

їхнього зміцнення. 

З погляду теорії інформації, вирішення зазначеного 

завдання зазначеними засобами інформаційно-аналітичної роботи 

зводиться до виявлення стійких інформаційних каналів 

досліджуваного об'єкту, їхнього параметричного вивчення й 

використання отриманих відомостей для розробки пропозицій 

практичним підрозділам щодо найбільш оптимального 

розміщення джерел інформації та їхнього ефективного 

використання на конкретних напрямках діяльності підприємства. 

Кожний з виявлених інформаційних каналів досліджуваного 

об'єкта повинен бути описаний та визначений спосіб його 

використання в вирішенні конкретних завдань. Опис 

інформаційних каналів включає: способи його формування - 

природний (фоновий), штучний (створений); спрямованість - не 

спрямований, цільовий; інформаційну насиченість - інтенсивний, 

не інтенсивний; адресат - безадресний, адресний; 

контрольованість - неконтрольований, підконтрольний; 

керованість - некерований, керований; змістовність інформації - 

змістовна, незмістовна; вірогідність інформації - дезінформація, 

помилкова, правдоподібна, достовірна. 

Проведена за таким способом ревізія існуючих 

інформаційних каналів дозволяє виробляти у відношенні кожного 

з них свою стратегію й тактику роботи. Іншим важливим 

завданням інформаційно-аналітичних підрозділів є надання 

сприяння керівництву територіального офісу у формуванні й 

управлінні внутрішніми інформаційними потоками. Його роль 

визначається рядом об'єктивних обставин, головним з яких є 

необхідність не допустити втрати уже добутої інформації 

внаслідок неможливості її використання для розробки й 

прийняття управлінських рішень. 
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Справді, розглянуті нами сучасні підходи до організації 

інформаційно-аналітичної роботи на підприємстві тісно пов'язані 

з вирішенням проблеми наповнюваності єдиного інформаційного 

банку даних, забезпечення своєчасного доступу до 

інформаційних масивів інформаційно-аналітичних підрозділів 

всього керівного складу й практичних працівників з урахуванням 

вимог дотримання конфіденційності. 

У свою чергу, це потребує здійснення інформаційно-

аналітичними підрозділами наступних заходів: з'ясування 

структури й змісту внутрішніх потоків інформації, що діють на 

підприємстві; визначення проблем, виявлених у результаті 

функціонального й змістовного аналізу інформаційних потоків і 

аналізу інформаційних потреб керівництва й практичних 

працівників, що викликані недоліками управління відповідною 

інформацією; розробка й залучення конкретних механізмів 

управління проблемними інформаційними потоками. 

У ході реалізації цих заходів інформаційно-аналітичних 

підрозділів у взаємодії із зацікавленими підрозділами повинні 

виявити й чітко стимулювати потреби керівництва підприємства 

в інформаційному управлінні: гранично ясно визначити 

інформацію й структуру її потоків, що мають відношення до 

діяльності самого підприємства; визначити існуючі правила й 

закони, за якими здійснюється рух інформаційних потоків, а 

також принципи управління ними (вивчення діючої нормативної 

й законодавчої бази); з'ясувати взаємозв'язку між діючими 

внутрішніми інформаційними потоками; виявити проблеми, що 

виникають внаслідок недоліків якісного інформаційного 

управління (менеджменту); розробити й здійснити заходи щодо 

вирішенню розкритих проблем. 

 

3.4. Організаційне забезпечення ситуаційного центру як 

особливого класу інформаційних систем 

 

У сучасному світі у зв'язку з високими темпами 

трансформації суспільно-політичних і економічних процесів 

істотно збільшується складність постановки й реалізації завдань 

управління. Засобами подолання протиріччя між зростанням 

кількості багатоаспектної інформації, що аналізується в процесі 
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вирішення управлінських проблем, і здатністю керівників до 

виконання даного виду робіт служать: розширення колективу 

осіб, що беруть участь у процесі розробки й прийняття 

управлінських рішень; активне використання сучасних 

інтелектуальних інформаційно-комунікаційних технологій. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних і управлінських 

технологій новим і найбільш перспективним класом 

інформаційних систем, що спрямовані на ефективну реалізацію 

групової роботи над загальним завданням, є ситуаційний центр. 

У ситуаційному центрі максимально зростає роль групового 

рішення управлінських проблем із застосуванням сучасних 

засобів підтримки й прийняття рішень. У зв'язку із цим виникає 

потреба в розвитку інформаційних технологій групового рішення 

управлінських проблем, а також у навчанні керівників володінню 

цими технологіями. 

Для вирішення даного комплексу завдань можуть служити 

навчально-дослідницькі ситуаційні центри, соціальне замовлення 

на які продовжує зростати. Кількість ситуаційних центрів, що 

використовуються як експериментальні бази для 

відпрацьовування інформаційних технологій групового 

вирішення управлінських проблем, а також для підготовки 

фахівців, що володіють останніми, небагато. Причинами тому є, 

зокрема, висока вартість технічного оснащення й відсутність 

відповідного організаційного забезпечення. 

Стрімкий розвиток інформаційних систем, що орієнтуються 

на підтримку різного роду групової діяльності, істотно змінює 

функції й організацію роботи їхніх користувачів. В навчально-

дослідницьких ситуаційних центрах створюються принципово 

нові умови для групового вирішення управлінських проблем, за 

яких інформаційні системи і учасники групового вирішення 

управлінських проблем діють у єдиному контурі в рамках різних 

варіантів сценарію. 

Темп групової динаміки на відповідних етапах рішення 

управлінської проблеми визначають індивідуальні особливості 

учасників рішення управлінської проблеми, а ефективність 

групової роботи учасників за вирішення управлінської проблеми 

в умовах загального інформаційно-комунікаційного поля 

забезпечується за допомогою стимулювання процесу 
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групоутоврення, виявлення кращого рольового поводження 

учасників відповідних мікрогруп, наявних у них навичок 

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями й 

загальною системою понять у рамках предмета обговорення. 

У зв'язку із цим виникає потреба в раціональному 

формуванні мікрогруп учасників групового рішення 

управлінських проблем і в розвитку нових моделей 

організаційного забезпечення навчально-дослідницьких 

ситуаційних центрів, у тому числі, сценаріїв формування 

мікрогруп і взаємодії учасників у процесі вирішення 

управлінських проблем. 

Таким чином, у цей час має місце протиріччя: з одного боку, 

необхідно скоротити час групового вирішення управлінських 

проблем у рамках функціонування навчально-дослідницького 

ситуаційного центру, а з іншого боку, принципи організації 

групової роботи в загальному інформаційно-комунікаційному 

полі залишаються поза зоною уваги дослідників, що стримує 

їхню розробку й широкомасштабне застосування. 

Управління соціально-економічними процесами принципово 

відрізняється від управління технологічними процесами на 

підприємстві, що й дало імпульс до споконвічного виникнення 

ситуаційних центрів як нового класу інформаційних систем, які 

інтегрують у своєму складі системи підтримки прийняття 

управлінських рішень і презентаційні центри.  

Під ситуаційним центром ми розуміємо особливий клас 

інформаційних систем, що призначені для забезпечення 

сучасними технологіями, програмними й технічними засобами 

обробки й відображення інформації колективних дій, які 

спрямовані на оперативне вирішення управлінських проблем. 

Ми виділяємо три фундаментальних переваги, які надає 

презентаційний компонент ситуаційного центру відносно 

інформаційної системи, що реалізують традиційні технології 

підтримки прийняття рішень - а саме: одночасне відображення 

результатів групового вирішення управлінських проблем, 

одночасне відображення результатів наслідків альтернативних 

групових рішень управлінських проблем і підтримка 

розподілених дій з адресною візуалізацією на засобах 

відображення інформації колективного користування. 
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Розглядаючи функціонування ситуаційного центру більш 

детально, можна визначити наступні особливості інформаційних 

процесів: колективність, інтелектність, інтерактивність, 

унікальність, інформаційна ємність. З метою виявлення найбільш 

істотних ознак для організації функціонування ситуаційних центрів 

нами пропонується класифікація ситуаційних центрів (рис. 3.10). 

Рис. 3.10. Розширена класифікація ситуаційних центрів* 
*Складено автором 

Розміщення 

Ситуаційний 

центр 

Спосіб 

відображення 

інформації 

 
Колективний 

Індивідуальний 

Колективно-

індивідуальний 

 

Універсальність 

Універсальні 

Спеціальні 

Склад систем ситуаційного 

моделювання 

Спостереження 

Аналітичні 

Багатофункціональний 

Масштаб 

Стратегічний 

Оперативний 

Персональний 

Стаціонарні 

Мобільні 

Віртуальні 

Детермінованість 

завдань 

 
Слабко 

детерміновані 

 
Детерміновані 

Сильно 

детерміновані 

 

Цільова 

спрямованість 

 Контроль 

управління 

 
Управління 

Кризовий 

Навчання 

Багатоцільови

й 

 

Класи режимів 

функціонування 

ситуаційного центру 

 
Сценарний 

Заданого алгоритму 

Полірежимний 

Управлінська ланка 

Коригувальна ланка 

Ступінь участі людини 

Змішаний режим 

Асинхронний режим 

Реальний масштаб часу 

Режими роботи 

користувачів 

 

1 

3 

2 



 

208 

 

Фасети отриманої підсумкової класифікації ситуаційних 

центрів залежно від цілей і розв'язуваних завдань інформаційної 

системи даного класу дозволяють орієнтуватися на окремий тип 

ситуаційного центру, що має певний склад і структуру. 

Нами розглядається ситуаційний центр навчально-

дослідницького типу, що інтегрує одночасно середовище 

стендового відпрацювування інформаційних технологій 

групового вирішення управлінських проблем і середовище 

навчання цих технологій. 

Кількість навчально-дослідницьких ситуаційних центрів 

незначна – внаслідок дорожнечі технічного оснащення та 

відсутності відповідного організаційного забезпечення. 

Організаційне забезпечення нами використовується як у 

широкому, так і у вузькому розумінні. На практиці, з одного 

боку, можна проводити більш детальну диференціацію 

забезпечення інформаційної системи і в явному виді відокремити 

від організаційного забезпечення кадрове забезпечення - склад 

фахівців, що беруть участь у створенні й роботі системи, 

штатний розклад і функціональні обов'язки. 

З іншого боку, необхідно укрупнити поняття 

організаційного забезпечення за рахунок включення в нього 

методичного забезпечення. Однак, з огляду на зазначені 

термінологічні різночитання й уточнення, необхідно відзначити, 

що сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію 

користувачів з технічними засобами й між собою в процесі 

функціонування навчально-дослідницького ситуаційного центру, 

є істотним компонентом організаційного його забезпечення за 

будь-якого підходу. 

Взаємодія користувачів в навчально-дослідницькому 

ситуаційному центрі повинна організовуватися на базі загального 

інформаційно-комунікаційного поля, що утворює інтерфейсну 

основу (певний набір послуг) для інформаційно-аналітичних 

взаємодій учасників групового вирішення управлінських 

проблем. 

Зазначені умови реалізації інформаційних технологій 

групового вирішення управлінських проблем у рамках роботи в 

загальному інформаційно-комунікаційному полі із 

використанням загального мережного простору, засобів 
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відображення інформації колективного користування, 

стандартних і додаткових засобів вводу-виводу інформації 

обумовлюють специфіку організаційного-забезпечення 

навчально-дослідницького ситуаційного центру і вимагають 

вирішення відповідного завдання щодо регламентування 

взаємодій користувачів. 

У той час як, в умовах об'єктивного існування 

індивідуальних особливостей учасників групового вирішення 

управлінських проблем, що з’являються при роботі в загальному 

інформаційно-комунікаційному полі, а також специфіки, що 

внутрішньо властива самим управлінським проблемам. 

Необхідно також враховувати відсутність однозначності й 

одиничності формального опису управлінської проблеми. 

На практиці в даних умовах основним прийомом вирішення 

управлінської проблеми є декомпозиція проблеми на окремі частини із 

збереженням когерентності між ними. Даний прийом допускає 

використання концепції сценарію - спеціальної дисциплінуючої схеми, 

що регламентує взаємодію учасників групового вирішення 

управлінських проблем в навчально-дослідницькому ситуаційному 

центрі. У зв'язку із цим, зазначену концепцію було нами запропоновано 

використовувати як основу для моделі організаційного забезпечення. 

У результаті проведеного порівняльного аналізу інструментарію 

найпоширеніших методологій формалізованого опису ділових процесів 

для подання моделі організаційного забезпечення навчально-

дослідницького ситуаційного центру був обраний інструментарій 

об’єктна-орієнтованої методології на базі UML. Доцільність вибору 

зазначеного інструментарію пояснюється, у першу чергу, тим, що він 

дозволяє досить докладно й точно реалізовувати концепцію сценарію, 

має широкі можливості програмної реалізації модельованих процесів, а 

результати його роботи зрозумілі користувачам різного рівня, що не є 

спеціалістами в цієї галузі. 

З погляду процесного підходу функціонування навчально-

дослідницького центру можна представити як сукупність процесів 

трьох типів: основного, сервісного й організаційного (управлінського). 

Основний процес - це процес групового вирішення управлінських 

проблем. Сервісний процес - це процес надання послуг щодо взаємодії 

учасників групового вирішення управлінських проблем. 
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У категорію організаційний процес ми відносимо ті 

процеси, які спрямовані на організацію й підвищення 

ефективності процесів перших двох категорій. Таким чином, 

запропоновану модель організаційного забезпечення навчально-

дослідницького ситуаційного центру можна віднести до моделей 

функціонування і представити як організаційний процес, що 

регламентує основний і сервісний процеси, зазначені регламенти 

якого повинні локалізуватися в організаційному забезпеченні. 

Позитивною є організація зазначеного процесу 

регламентування у вигляді навчально-аналітичних завдань за 

груповим вирішенням управлінських проблем. Навчально-

аналітичне завдання ми розглядаємо як модуль у загальному 

інформаційно-комунікаційному полі із власними настройками, 

що локалізовані в організаційному забезпеченні й регламентують 

взаємодію учасників в навчально-дослідницькому ситуаційному 

центрі при вирішенні конкретної управлінської проблеми. 

У загальному випадку, навчально-аналітичні завдання, 

будучи побудовані на реальному матеріалі, можуть не мати 

однозначного рішення й можуть містити надлишок інформації 

або її недостачу, тобто носять проблемний характер. Разом з тим, 

досвід вирішення управлінських проблемних ситуацій показує, 

що вдається виділити ряд етапів, що визначають структуру 

вирішення проблеми, у рамках методології системного аналізу. 

У зв'язку із цим, як структура основного процесу для моделі 

організаційного забезпечення навчально-дослідницького ситуаційного 

центру нами запропонована структура вирішення управлінської 

проблеми, що складається з наступних етапів: (1) виявлення проблеми 

→ (2) формулювання проблеми → (3) визначення цілей → (4) збір 

інформації → (5) аналіз обмежень → (6) аналіз існуючої системи → (7) 

пошук альтернатив → (8) оцінка альтернатив → (9) вибір альтернативи 

→ (10) узгодження рішення → (11) затвердження рішення. 

Однак традиційно робота в ситуаційному центрі має на увазі 

підготовку й демонстрацію результатів вирішення управлінської проблеми 

особи, що приймає рішення. У зв'язку із чим, виникає необхідність 

доповнити основний процес варіантами робіт особи, що приймає рішення. 

Специфіка організації групового рішення управлінської 

проблемної ситуації в загальному інформаційно-комунікаційному 

полі визначає особливості не тільки структури вирішення 
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управлінської проблеми, тобто основний процес в навчально-

дослідницькому ситуаційному центрі, але й особливості заходів, 

що реалізують цю структуру, тобто сервісний процес в 

навчально-дослідницькому ситуаційному центрі. 

Сервісний процес дозволяє вибудовувати з використанням 

технології систем підтримки роботи групи один з варіантів технологій, 

у якому система організується таким чином, щоб підтримувати не 

окремого індивідуума, а групу. У рамках технології систем підтримки 

роботи групи необхідно включати заходи щодо формування мікрогруп 

для роботи, постановку завдання кожної мікрогрупи, проведення робіт 

з мікрогрупами, міжгрупові сесії, підведення підсумків. 

Достоїнством зазначеної схеми є те, що сервісний процес 

групового рішення управлінської проблеми може бути 

представлений у вигляді циклічного механізму, що включає 

типові дії. Таким чином, з урахуванням зазначених схем 

основного й сервісного процесів, модель організаційного 

забезпечення навчально-дослідницького ситуаційного центру 

можна представити у вигляді діаграми (рис. 3.11). 

Рис. 3.11. Модель організаційного забезпечення навчально-
дослідницького ситуаційного центру* 

*Складено автором 
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На підставі статистичного аналізу даних практики 

організації групової роботи щодо вирішення управлінських 

проблем можна прийти до висновку, що ефективність роботи 

мікрогруп в умовах загального інформаційно-комунікаційного 

поля є залежним від: професійних компетенцій учасників - знань 

окремих аспектів предметної галузі; рольових компетенцій 

учасників - кращого рольового поводження учасників 

мікрогрупи; інформаційних компетенцій учасників - навичок 

володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. 

Розроблений методичний підхід щодо формування 

мікрогруп для колективних дій щодо вирішення управлінських 

проблем на підставі окремих класів компетенцій учасників 

складається із трьох компонентів (модулів): 1) модуль експрес-

діагностики учасників; 2) модуль диференціації учасників на 

мікрогрупи на підставі окремих класів компетенцій; 3) модуль 

оперативної міжгрупової ротації учасників з інтерактивною 

візуалізацією. 

На початку сеансу учасники групового рішення 

управлінських проблем проходять експрес-тестування, що 

спрямоване на визначення рівня відповідних компетенцій, у 

результаті якого формуються профілі учасників, що є основою 

для створення мікрогруп для групового вирішення управлінської 

проблеми. 

З метою здійснення вимог оперативності проведення 

процедур групового вирішення управлінських проблем реалізація 

першого компоненту -модуля експрес-діагностики учасників - 

використовує технологію адаптивного тестування з 

пірамідальним розташуванням завдань, в основу якої покладена 

логістична функція: 

    ,
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де βg,j - рівень завдання на g-омe кроці, αβg,j - параметр, що 

диференціює завдання βg,j-го рівня,     1/1ln  ggg NP  - 

рівень знань учасника на g-ому кроці,  
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вірних відповідей;  



0

1

g

k

gkng cN   - кількість невірних 

відповідей; j - номер поточного рівня завдання. 

Реалізація другого компоненту методичного підходу - 

модуля диференціації учасників на мікрогрупи - забезпечує 

побудову профілів учасників на базі окремих класів компетенцій. 

З метою підвищення оперативності процедури формування 

конфігуратора тестів, що фіксує переваги тестів між собою, і 

підвищення точності диференціації учасників на мікрогрупи при 

формуванні наборів відповідних тестів пропонується 

використовувати схему порівняння із зразком.  

З метою здійснення вимог оперативності проведення 

процедур групового вирішення управлінських проблем і 

скорочення часу освоєння учасниками основних принципів 

роботи в загальному інформаційно-комунікаційному полі при 

реалізації модуля оперативної міжгрупової ротації учасників з 

інтерактивною візуалізацією нами запропоновано 

використовувати метафору розрахунку вектору «центру мас» і 

концепцію «групи». 

Концепція «групи» застосовується для оперативної 

візуалізації сукупності однотипних об'єктів, у якості яких 

виступають: схема інженерного комплексу ситуаційної кімнати 

(група №1), схема технічного забезпечення, включаючи 

автоматизовані робітники місця учасників, (група №2), топології 

розташування учасників (групи №3, №4, №5). Верстви та їхні 

комбінації в різних поданнях у реальному часі визуалізуються на 

засобах відображення колективного користування відповідно до 

заданих шаблонів. 

Для безпосередньої реалізації міжгрупової ротації учасників 

нами використана метафора розрахунку вектору «центра мас». За 

такої інтерпретації в якості розосереджених мас виступають 

учасники однієї мікрогрупи вирішення управлінської проблеми 

XLi, що локалізовані в різних мікрогрупах тестування XTj: чим 

більше учасників даної мікрогрупи вирішення управлінської 

проблеми локалізовано в одній мікрогрупі тестування, тим 

більше їх маса у розглянутій мікрогрупі тестування. 
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Реалізація розробленої моделі організаційного забезпечення 

навчально-дослідницького ситуаційного центру в рамках 

процесного підходу визначає доцільність використання концепції 

сервісно-орієнтованої архітектури й допускає вибір конкретної 

інтеграційної платформи для реалізації. 

Концепція сервісно-орієнтованої архітектури дає 

можливість ефективної роботи з елементами ділових процесів і 

лежить основі інформаційної інфраструктури як з безпечними, 

стандартизованими компонентами (сервісами, службами), які 

можна використовувати багаторазово й комбінувати при зміні 

пріоритетів основного процесу.  

Сервісно-орієнтована архітектура не прив'язана до якоїсь 

певної технології й може бути реалізована з використанням 

цілого спектру технологій. У якості конкретної інтеграційної 

платформи для реалізації моделі організаційного забезпечення 

навчально-дослідницького ситуаційного центру сервер, що 

призначений для організації, об'єднання й інтеграції різних класів 

додатків у єдину інформаційну систему й одержує все більшого 

поширення на ринку сервісно-орієнтованої архітектури. 

На стороні сервера одне із центральних місць займає 

середовище створення Веб-додатків і Веб-сервісів, що дозволяє 

працювати з різними мовами, елементами, що формують 

взаємодії з існуючими сервісами й створюють нові сервіси. За 

допомогою Веб-частин можна звертатися до будь-якої веб-

сторінки, окремого сервісу, додатку, аналітичному звіту, каналу 

передачі складного контенту й інших ресурсів. 

Веб-частини можуть використовуватися на безлічі Веб-

сторінок або Веб-вузлах, які, як показав досвід їхнього 

використання, є оптимальною структурною одиницею для 

організації навчально-аналітичних завдань навчально-

дослідницького ситуаційного центру. 

Таким чином, методичний підхід щодо реалізації моделі 

організаційного забезпечення навчально-дослідницького 

ситуаційного центру на основі конкретної інтеграційної 

платформи можна представити в наступному виді. На 

початковому етапі здійснюється вибір і запуск конкретної 

інтеграційної платформи для реалізації прийнятої моделі 

організаційного забезпечення. 
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На наступному етапі відповідно до моделі організаційного 

забезпечення розробляється структура використовуваних 

електронних документів. За результатами аналізу практики 

організації навчально-аналітичних завдань в навчально-

дослідницькому ситуаційному центрі на додаток до схеми 

реалізації моделі організаційного забезпечення пропонуються 

методичні розробки у вигляді типової структури електронних 

документів Веб-вузла навчально-аналітичного завдання. 

На наступному етапі відбувається розробка моделей 

конкретних модулів організації сервісного процесу (наприклад, 

модулів «Обговорення», «Формування звітів»). Після цього 

здійснюється вибір засобів реалізації зазначених моделей та їхнє 

застосування на базі обраної інтеграційної платформи. Як засоби 

реалізації можуть бути використані, або готові рішення на основі 

Веб-частин, або генерований програмний код служб (рис. 3.1). 

Запропонований методичний підхід щодо організаційного 

забезпечення навчально-дослідницького ситуаційного центру на 

основі інтеграційної платформи дозволяє зменшити число запитів 

допомоги від учасників навчально-аналітичного завдання. 

Практичним результатом реалізації моделі організаційного 

забезпечення навчально-дослідницького ситуаційного центра є 

підвищення ефективності взаємодій учасників вирішення 

управлінських проблем і організації функціонування навчально-

дослідницького ситуаційного центру. 

Підприємства приділяють сьогодні величезну увагу 

питанням інформаційних ситуаційних центрів. Розвиток і широке 

застосування ситуаційних центрів є глобальною тенденцією 

світового розвитку й науково-технічної революції останніх 

десятиліть. Застосування ситуаційних центрів має вирішальне 

значення для підвищення конкурентоспроможності підприємств, 

розширення можливостей її інтеграції у світову економічну 

систему, підвищення ефективності управління на всіх рівнях. 

В даний час ситуаційні центри пройшли стадію формування 

й становлення й в даний час розвиваються в руслі світових 

тенденцій. Уже не можна представити діяльність підприємств без 

комп'ютерних і телекомунікаційних мереж. Успішність розвитку 

ситуаційних центрів визначається локальними завданнями. Ряд 

ситуаційних центрів дозволяє досягти порівняно високих 



 

216 

 

показників в галузі інформаційних взаємодій, надання послуг 

населенню, автоматизації внутрішньовідомчих процесів. 

Однак навіть поверхневий аналіз ситуаційних центрів 

демонструє роз'єднаність систем у плані стандартів на 

функціональність і на технологію. Вибір рішень щодо розвитку 

ситуаційних центрів диктується ринковими реаліями, 

бюджетними реаліями, а також іншими випадковими факторами. 

У ряді випадків є присутнім розробка власних стандартів на 

обмін і управління інформацією - через те, що відповідні 

регламентуючі документи просто відсутні. 

В існуючих умовах важко ефективно реалізовувати цільові 

програми щодо автоматизації діяльності ситуаційних центрів, 

оскільки відсутня єдина система стандартів і регламентів, що 

регулює дану сферу. Програми щодо розвитку ситуаційних 

центрів мають наступні характеристики: невиправдано високі 

витрати; невиправдано тривалий строк виконання; низька 

ефективність використання коштів; високий ступінь проектних 

ризиків; низький ступінь масштабованості й інтеграції систем. 

Дані оцінки ситуаційних центрів демонструють, що 

технологічні рішення звичайно досить вдалі з погляду вирішення 

локальних завдань. Тому можна вести мову про те, що певний 

досвід побудови інформаційних систем є - як технологічний, так і 

організаційний. Однак значна кількість впроваджених систем 

спроектована без обліку єдиної функціональної моделі державної 

діяльності. 

Вузька цільова спрямованість існуючих ситуаційних центрів 

як правило диктує низький ступінь підтримки міжфункціональної 

взаємодії підрозділів підприємства. Можливо, потрібне створення 

спеціалізованих систем для координації даного типу взаємодії. 

Але на поточному етапі розвитку ситуаційних центрів даний тип 

взаємодії ускладнений із причин територіальної й цільової 

непогодженості реалізації проектів. 

Певний позитивний досвід впровадження ситуаційних 

центрів може бути використаний у проектах подальшої 

автоматизації. У той же час, для запобігання позначених вище 

ризиків необхідно створення єдиної системи регламентів і 

стандартів, які будуть мати визначальне значення при виборі 

технологій, додатків і методів у проектах автоматизації. Така 
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координація необхідна, оскільки неконтрольований розвиток 

локально впроваджених систем неминуче призведе до 

виникнення конфліктів в інформаційній і функціональній 

інфраструктурі підприємства. 

Реалізація цільових програм щодо створення ситуаційних центрів 

вимагає звертання до вже існуючого досвіду впровадження 

інформаційних систем. Даний досвід є цінним джерелом інформації - 

як щодо поточного стану автоматизації, так і щодо конкретних проблем 

впровадження інформаційних систем у різних відомствах. 

Здійснювати аналіз існуючих систем доцільно у два етапи: 

визначення результативності реалізованих проектів на підставі 

декількох критеріїв ефективності, а також на підставі об'єктивних 

очікувань. Метою першого етапу є виявлення позитивного 

досвіду (з погляду ефективності виконання інформаційних 

функцій, а не з погляду справної роботи ситуаційних центрів). 

На даному етапі здійснюється відбір найбільш 

результативних ситуаційних центрів в різних сферах та аналіз 

їхнього стану на сучасний момент. Другим етапом є визначення 

ступеня придатності існуючих рішень для використання в рамках 

глобальних ініціатив щодо розвитку ситуаційних центрів. 

На даному етапі з'являються нові критерії оцінки 

ситуаційних центрів, такі як: відповідність стандартам, 

масштабованість, інтегрованість у загальнодержавні 

інформаційні ресурси, відповідність єдиній архітектурі 

електронного ряду. По суті, мова йде про перехід від 

розрізненого інформаційного простору до єдиного - і це вимагає 

введення нових вимог до існуючих інформаційних систем. 

Для аналізу ситуаційних центрів були відібрані шість 

проектів. Вибір проектів обумовлений необхідністю дослідження 

різних типів взаємодії, які підтримують дані системи: 

внутрішньовідомча інтеграція ситуаційних центрів; міжвідомча 

інтеграція на рівні даних; міжвідомча інтеграція на рівні 

додатків; автоматизація взаємодії з населенням і бізнесом; 

надання послуг населенню й бізнесу в режимі on-line. 

За кожним типом взаємодії даний загальний опис 

використовуваних систем автоматизації (призначення, функціональні й 

технічні характеристики, результативність впровадження) дає 

можливість зробити параметричну оцінку й порівняння проектів. 
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Рівень розвитку ситуаційних центрів, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у суспільному 

виробництві не повною мірою відповідає завданням 

диверсифікованості економіки. Зберігається нерівність у доступі 

до інформації й інформаційно-комунікаційних технологій різних 

груп, що перетворюється у фактор, який гальмує соціально-

економічний розвиток підприємств. 

Практично відсутнє виробництво конкурентоспроможної 

продукції мікроелектронної промисловості, телекомунікаційного 

устаткування й засобів обчислювальної техніки, у результаті чого 

залежність розвитку інформаційної інфраструктури від поставок 

закордонних інформаційно-комунікаційних технологій значно 

перевищує критичний рівень. 

Сформована до теперішнього часу система інформаційного 

забезпечення недостатнім чином спроможна протистояти 

сучасним загрозам, що пов'язані з використанням можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій. Слабко налагоджена 

координація діяльності державних органів і підприємств в галузі 

забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем, 

використовуваних на ключових об'єктах інфраструктури 

підприємств.  

У діяльності підприємств найбільш характерно виражені 

наступні аспекти: досить чітка регламентація виконуваних дій 

на кожному рівні ієрархії підприємства; наявність 

територіально розподілених підлеглих ієрархій і сильний 

зв'язок з вищестоящою ієрархією; постійний контроль із боку 

вищестоящих ієрархій; потреба глибоких аналітичних 

досліджень і аналізу інформації на всіх рівнях ієрархії; суворо 

регламентовані інформаційні потоки; наявність 

регламентованої специфіки інформаційних взаємодій на 

кожному рівні ієрархії, що формують типову організаційно-

функціональну модель ситуаційного центру (рис. 3 .12). 

Як ситуаційні центри виступають територіальні й 

функціональні підрозділи. При традиційному підході до 

автоматизації, одним із самих істотних недоліків є те, що 

впроваджувана система автоматизації дозволяє одержувати 

результати від роботи системи в першу чергу виконавцям 

нижнього рівня.  
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Рис. 3.12. Типова організаційно-функціональна модель 

ситуаційного центру* 
*Складено автором 

Тільки після завершення автоматизації всіх об’єктів на 

нижньому рівні можливе одержання звітів всіх видів на більш високих 

рівнях. Застосування процесного підходу потребує введення 

автоматизації «вниз». За цим результатом результати від роботи 

системи в першу чергу з'являються на верхньому рівні управління 

через досить нетривалий проміжок часу після початку робіт. 

При розробці системи звітності необхідно дотриматися ряду 

вимог: своєчасність (інформація повинна бути доступна в момент, коли 

вона необхідна); гнучкість (інформація повинна бути доступна в різних 

формах і ступенях деталізації, щоб задовольнялися інформаційні 

потреби в різних ситуаціях, що вимагають прийняття рішень); повнота 

(система звітності повинна охоплювати весь спектр інформаційних 

потреб); точність (точність інформації повинна відповідати ситуації 

прийняття рішення, крім того, інформація не повинна бути надто 

деталізованою); зручність (інформація повинна бути легко доступна 

особі, що приймає рішення) [287, с. 235]. 
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Подальша побудова системи може відбуватися відповідно 

до потреб вищої управлінської ланки підприємства й може 

розвиватися внаслідок розвитку потреб. На початковому етапі 

збір інформації здійснюється на основі різних зведених 

звітностей підрозділів підприємства, які вводяться в систему на 

відповідному рівні ієрархії. 

Дані, що вводяться низовими підрозділами, не можуть бути 

перевірені на вірогідність, тому що відділені від первинних даних 

на підставі яких вони отримані. Вірогідність даних, що вводяться, 

збільшується внаслідок автоматизації нижніх ієрархій. Процес же 

створення й активного використання повноцінного сховища 

даних заснований на первинних документах і метаданих 

відкладається до автоматизації нижнього рівня. 

Розглянемо можливість сполучення поетапної автоматизації з 

процесним підходом, тобто спочатку проведемо обстеження, метою 

якого буде виявлення незалежних бізнес-процесів підприємства. 

Далі розглянемо питання автоматизації обраного бізнес-процесу на 

всіх рівнях ієрархії. За таким підходом інформація стає доступною 

керівнику для аналізу відразу ж після її введення виконавцем. При 

цьому повнота інформації, що доступна на всіх рівнях ієрархії, 

зростає в наслідок збільшення числа автоматизованих бізнес-

процесів. Черговість автоматизації бізнес-процесів визначається 

потребами управлінської ланки верхнього рівня, що має декілька 

вертикальних семантичних об'єктів. 

На підставі результатів та наведеного аналізу, можна 

сформулювати основні принципи концепції еволюції існуючих 

систем, що призначені для підвищення їхньої ефективності: 

широке застосування електронних засобів вимагає підвищення 

ступеня формалізації організаційної структури. 

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій 

призводять до постійного зростання складності ситуаційних 

центрів, що створюються, як правило, на базі вже наявних 

підрозділів. Для успішної реалізації нової інформаційної системи 

повинні бути побудовані повні й несуперечливі функціональні й 

інформаційні моделі, що становить логічно складне й 

трудомістке завдання. 

При цьому необхідно врахувати наявність традиційних 

підрозділів, що пов'язані з обробкою транзакцій і додатків 
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аналітичної обробки, які використовують нерегламентовані 

запити до даних великого обсягу. У процесі створення 

інформаційні потреби вони можуть змінюватися, що ще більше 

ускладнює розробку. 

Причому, чим грандіозніше й триваліше проект, тим 

сильніше він залежить від змін у процесах. І якщо моделювання 

ситуаційних центрів на логічному рівні дозволяє вирішити 

питання з концептуальною схемою бази даних у формі однієї 

моделі або декількох локальних моделей, які відносно легко 

можуть бути відображені в будь-якої системі баз даних, можуть 

бути побудовані на основі інших логічних моделей і не пов'язані 

з конкретною реалізацією існуючих баз даних, то моделювання 

на фізичному рівні залежить від кожної конкретної реалізації. 

Часто, у якості стартових і вже наявних баз даних 

виступають кореляційні моделі, кожна з яких побудована на 

основі однієї, або двох таблиць. Простота організації, наявність 

заздалегідь заданих зв'язків між об'єктами в цьому випадку 

забезпечують високу продуктивність без особливих вимог до 

потужності використовуваної комп'ютерної техніки. 

Крім того, необхідно використовувати декілька прийомів, 

що дозволяють збільшити продуктивність бази даних. Розроблені 

сервісні програмні ресурси можуть забезпечити можливість 

ненавігаційного маніпулювання даними без необхідності знання 

конкретної фізичної організації баз даних у зовнішній пам'яті, 

одержання великої кількості аналітичних таблиць, що сформовані 

за будь-якою сукупністю наявних полів. Легкість побудови 

простих статистичних звітів ґрунтується на наявності простого й 

у той же час потужного математичного апарату, що опирається 

головним чином на теорію множин і математичну логіку. 

Незважаючи на свою обмеженість, за відсутністю 

необхідності внесення змін у структуру первинних документів, 

такі системи ідеально підходять для традиційних додатків, що 

забезпечують виконання завдань. Як правило, необхідно 

вирішити проблеми забезпечення безпеки системи, для чого 

необхідно використати різнопланові способи й прийоми - 

організаційні й законодавчі, адміністративні й психологічні, 

захисні можливості програмних і апаратних ресурсів. 
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Перед підприємствами, що вже вирішили або вирішують у 

тому або іншому ступені завдання автоматизації, стоять якісно 

нові завдання щодо створення ситуаційних центрів, у тому числі 

із прообразами інтелектуальних функцій. При цьому, з погляду 

практичної доцільності відсутня можливість рухатися 

поетапними методами. 

Необхідно рухатися стрибками, паралельно-поетапними 

методами накопичення й організації інформаційних масивів, з 

використанням найбільш перспективних інформаційних 

технологій. З іншого боку, поспішність у вирішенні даного 

завдання може призвести до небажаних наслідків, коли, 

витративши значні фінансові, тимчасові, інтелектуальні та інші 

ресурси, одержавши в підсумку не зовсім те або зовсім не те, що 

необхідно. 

Побудова й підтримка безпечної інтегрованої системи 

нового системного підходу, з розглядом всього спектру 

можливих загроз для конкретної мережі й необхідністю розробки 

тактики їхнього відображення. Немаловажним фактором є 

потреба в перенавчанні кадрового складу й можливо, часткова 

його заміна. 

Складність у супроводі інтегрованого банку даних, 

використання дорогого програмного забезпечення управління, 

потреба в новій високопродуктивній комп'ютерній техніці - 

далеко не повний перелік побічних проблем при вирішенні 

даного питання. Значна кількість підприємств не впевнені, що 

витрати, які пов'язані з переходом на інтегровані бази даних, 

швидко окупляться. 

Дискусія про те, чи потрібно переходити до використання 

інтегрованих баз даних дуже схожа на суперечки про користь або 

шкоду переходу з асемблера на алгоритмічні мови. Досвід 

показує, що хоча й зустрічаються завдання, які розумно 

реалізовувати у вигляді окремих локальних баз даних 

(функціонально й структурно прості), але в умовах накопичення 

інформації й зростаючої складності інформаційних запитів цей 

перехід неминучий. 

Відсутність орієнтації на такий перехід однозначно визначає 

технологічне відставання в найближчому майбутньому. Тому 

багато користувачів зацікавлені в комбінованому підході, який би 
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їм дозволив скористатися достоїнствами нових інтегрованих баз 

даних, не відмовляючись повністю від своїх існуючих систем. 

Найчастіше доступ до загальної інтегрованої інформації 

необхідний негайно, а реалізація проекту щодо інтеграції забирає 

тривалий час. Одне з рішень полягає в розбивці інтеграційного 

проекту на кілька окремих частин шляхом використання 

існуючих «індивідуальних» баз даних та їхнього зв'язування. 

Перевага такого підходу полягає у зниженні гостроти 

проблеми й здійсненні проекту у вигляді послідовних кроків. Як 

тимчасовий захід для апробування нових технологій є 

використання так званих адаптерів, що дозволяють автоматично 

виділяти об'єкти й прив'язувати їх до існуючих баз даних. 

Розробка таких адаптерів для даних, що складаються із простих 

полів фіксованої довжини, не буде серйозним ускладненням 

діючої системи. 

Незважаючи на деяке зниження продуктивності, такий 

варіант дозволяє спеціалістам цілком сконцентруватися на 

об’єктно-орієнтованої розробці. Крім того, всі наявні на 

підприємстві підрозділи як і раніше будуть перебувати в 

робочому стані. При цьому можна організувати використання 

специфічних властивостей. 

З огляду на різний ступінь готовності користувачів до 

роботи з інтегрованими даними, можна надати кожному 

користувачу в індивідуальному порядку можливість здійснювати 

експериментальні дії, які ніяким чином не відобразяться на 

цілісності баз даних. 

Наприклад, ряд полів документів, що перебувають у межах 

однієї бази користувач може об'єднати в так звану внутрішню 

групу. Ряд полів документів, що перебувають у різних базах 

даних, за певних видів запитів, також можна інтерпретувати, що 

як мають аналогічний суттєвий зміст. 

Користувач може об'єднати їх в так звану зовнішню групу. 

При цьому організація та реорганізація в групи здійснюється в 

довільному порядку й у будь-який час, яка необхідна тільки для 

даного користувача. Можна об'єднати різні колекції зовнішніх і 

внутрішніх груп у групи за тематикою - так звані сценарії 

пошуку. 
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Всі зроблені дії повинні зберігатися в індивідуальній базі 

даних у вигляді метаданих, фізична організація бази може бути 

різною. Таким чином, кожний користувач постійно працює, як і 

працював раніше й тільки за необхідністю одержання додаткової 

інформації активізує інтеграційно-пошуковий процес. 

Генерацію пошукових завдань можна реалізувати шляхом 

створення порівняно простої програми - генератора вихідних 

текстів програм на одній з мов високого рівня, з наступною 

пакетною обробкою завдання компілятором. З огляду на те, що 

час виконання запитів з кожною окремою базою даних досить 

малий, то необхідно використовувати спеціальні (можливо 

нестандартні) інтерфейси. 

Запропонована схема організації баз даних, незначно 

сповільнює доступ до інтегрованих даних і потребує більше часу 

для виконання інтегрованих запитів внаслідок можливої різної 

організації баз і використання додаткових інтерфейсів. 

Але, з іншого боку, ця схема надає широкі можливості для 

маніпулювання різними локальними базами даних. І, безумовно, 

якщо на підприємстві спочатку були створені окремі бази даних, 

а потім виникла необхідність у розвитку можливостей подання 

даних, щоб підвищити їхню цінність, то використання даного 

підходу допоможе вигідно експлуатувати раніше створене. 

Останнім часом проблема ефективного використання 

великого обсягу накопичених даних стала ключовою для 

ситуаційних центрів підприємства. Багато зусиль і засобів 

затрачується для реєстрації й зберігання різних видів інформації, 

але при цьому її більша частина не може бути використана тими, 

кому вона найбільш потрібна - аналітикам й керівникам.
 
 

Прямо аналізувати дані досить складно. Це пояснюється 

різними причинами, у тому числі розрізненістю даних, 

зберіганням їх на різних серверах і в різних ланках корпоративної 

мережі, труднощами для аналітика розібратися в складній 

структурі первинних документів. 

Наприклад, велике число агрегированных показників 

статистики виходять із документів первинного обліку по 

складних логічних умовах, що залежить від багатьох реквізитів. 

Для аналізу цих даних необхідна відповідна підготовка 

користувача. При цьому ймовірність появи помилок багаторазово 
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зростає. Складні аналітичні запити до баз даних істотно 

гальмують виконувану поточну роботу, на тривалий період 

блокують таблиці й монополізують ресурси серверів. 

Для вирішення цієї проблеми й з метою оперативного 

аналізу даних нами реалізована концепція формування бази 

даних шляхом додання предметно-орієнтованоъ, незмінної 

хронології набору даних, у якої концентруються поряд з 

детальними даними і сумарні показники у вигляді окремих 

аналітичних таблиць і списків з метою прискорення виконання 

запитів. 

Причому база даних у прямому розумінні є незмінною із 

забезпеченням одночасного доступу багатьох користувачів. 

Доступ користувачів до інформації може бути реалізований через 

WEB інтерфейс. Для реалізації потреб окремих підрозділів 

підприємства може бути реалізована можливість створення й 

ведення вітрин даних - порівняно невеликих за обсягом баз даних 

самим користувачем. Джерелом для більшості даних, що 

зберігаються там, є база даних. Користувач одержує природну, 

інтуїтивно зрозумілу модель даних, що організуються у вигляді 

багатомірних кубів. 

Осями багатомірної системи координат можуть служити 

найменування аналітичної інформації. На перетинаннях осей - 

перебувають дані відповідної аналітичної таблиці, що містить 

певні кількісні показники. Користувач може розрізати куб за 

різними напрямками і одержати необхідні дані й здійснювати 

маніпуляції, що необхідні в процесі аналізу. 

Як окремий випадок можна розглянути аналітичну таблицю, 

що складається з одного показника. У цьому випадку куб буде 

містити просто кількісні дані замість об'єкту. Як четвертий вимір 

може використовуватися час за роками. Для візуалізації даних, 

що зберігаються в кубі необхідно використовувати звичні 

табличні, подання, що мають складні ієрархічні заголовки рядків 

і стовпців. 

Можливе використання різних варіантів фізичної організації 

формування інформації - реляційну базу даних, багатомірну 

структуру або набір файлів, структуру розташування інформації в 

якій представлені метадані (інформація про структуру, 

розміщення й трансформацію даних). 
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Багатомірне зберігання або використання метаданих 

дозволяє звертатися до даних з максимальною швидкістю, 

завдяки чому забезпечуються однаково швидкі розрахунки 

сумарних показників і різні перетворення за кожним з вимірів. 

З метою досягнення оптимального співвідношення 

швидкості виконання аналітичних запитів і недопущення 

надмірного збільшення бази даних застосовується варіант, коли 

детальні дані залишаються на місці там, де вони перебували 

споконвічно - у реляційній базі даних, а показники аналітичних 

розрахунків і таблиць виносяться в спеціально створену 

структуру. 

У процесі роботи користувачу системи необхідно буде 

виконувати складні логічні запити безпосередньо в базу даних. У 

багатьох з них необхідно задати пошукові ознаки баз даних 

логічно й фізично між собою не з'єднаних. Забезпечити фізичну 

інтеграцію цих ознак не завжди представляється можливим і не 

актуальним більшості користувачів мережі. 

З метою вирішення даного завдання нами реалізована 

можливість логічного об'єднання за зовнішніми індексами різних 

баз даних і об'єднання індексів у групи - мультііндекси.  

Причому все це можна здійснювати тільки на робочій 

станції користувача й ніяких дій із самою базою даних проводити 

немає потреби. Тепер будь-який користувач може встановити для 

себе необхідні режими роботи, що пов'язані з виконанням 

інтегрованих запитів. 

Правила виконання запитів у цьому випадку можуть діяти 

тільки для конкретного користувача, можливий режим експорту 

зроблених установок для іншого користувача. Можна об'єднати 

різні колекції зовнішніх індексів у групи за тематикою, які ми 

називаємо сценаріями пошуку і за необхідністю вибираємо 

пошук за необхідним сценарієм або призначаємо конкретному 

користувачу роботу тільки за конкретним сценарієм. 

Всі дії щодо налаштування необхідно виконувати за 

допомогою програми, що пропонує виконати ті або інші 

маніпуляції, при цьому ніяких знань щодо програмування або 

організації самих баз даних не потрібно. Такий підхід до 

організації колекції корпоративних баз даних за наявністю 

позитивних моментів, таких як незалежність, зниження 
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трудомісткості при супроводі, підвищення швидкості виконання 

локальних запитів і економії дискового простору має мінус - 

незначне збільшення часу на виконання інтегрованого запиту 

щодо більших баз даних. 

Для вирішення цієї проблеми потрібно реалізувати 

концепцію сполучення в реляційній базі даних оперативних 

даних і агрегованих показників для індексних даних, тому нами 

введено поняття гіперіндексів - відповідним чином агрегованих 

індексних показників бази даних. 

Після реалізації описаних перетворень, ми одержаємо 

нормалізовану базу даних для гіперіндексів. Нормалізація 

зменшує швидкість роботи системи за необхідністю одержання 

значення. Але відповідно до використовуваної технології, ми 

зацікавлені тільки в знаходженні координат у гіперкубі. 

Найпростішим буде перенумерувати значення елементів. 

Необхідно, щоб у межах одного виміру нумерація була 

однозначною. Для цього відсортуємо списки значень вимірів за 

абеткою. Для зберігання гіперкуба легше всього використовувати 

базу даних власного формату. 

Даний куб створюється при переіндексації бази даних і не 

змінюється до наступного проведення індексації. Пошук за 

документами, що з'явилися після створення або перетворення 

куба гіперіндексів необхідно здійснювати традиційним способом. 

Розміри даного куба залежать від ступеня деталізації - числа 

перших байт індексного поля, для якого він будується.  

Подальше удосконалення інформаційного забезпечення 

ситуаційних центрів тісно пов'язано з розвитком загальнодержавних 

нормативних актів у цій галузі, серед яких особливий інтерес може 

представляти стратегія розвитку інформаційного суспільства. 

Основною метою стратегії розвитку інформаційного 

суспільства повинне стати підвищення ефективності, 

інформаційній відкритості й прозорості механізмів управління, 

формування електронного уряду, що орієнтований на надання 

послуг та опирається на зростаючу роль інформації й 

інформаційних технологій у суспільному житті. 

Політика в сфері розвитку ситуаційних центрів покликана створити 

необхідні умови для забезпечення погодженості дій підприємства щодо 

формування й виконання програм і проектів інформатизації. 
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Організаційні, методичні й технологічні принципи й національні 

стандарти використання інформаційних технологій у діяльності 

підприємств, порядок формування, фінансування й виконання проектів 

інформатизації визначаються єдиною архітектурою електронного ряду 

і методичним посібником з її реалізації. 

У цей час склалися сприятливі передумови для 

удосконалення регулювання, підвищення якості й доступності 

наданих послуг ситуаційними центрами населенню й установам і 

забезпечення ефективного управління власністю, підвищення 

результативності, якості й прозорості роботи керівного апарату 

на основі широкого застосування інформаційних технологій. 

У рамках реалізації програм соціально-економічного 

розвитку й модернізації ситуаційних центрів необхідно створити 

необхідні умови для широко впровадження інформаційних 

технологій на основі: виключення надлишкових функцій й 

оптимізації системи контролю; удосконалення кадрового складу, 

підвищення кваліфікації, а також поліпшення системи оплати 

праці; підвищення інформаційної відкритості й публічності 

процедур розробки й прийняття управлінських рішень; 

формування сучасної інфраструктури надання інформаційно-

комунікаційних послуг, підвищення доступності інформаційних 

технологій; зростання обсягів фінансування проектів 

інформатизації, поширення досвіду успішного використання 

інформаційних технологій у діяльності підприємств. 

На підприємстві ситуаційні центри повинні нести відповідальність 

за інформатизацію, формування системи координації програм і проектів 

інформатизації, створення відповідних координуючих й дорадчих 

органів. Крім того, необхідно підвищити якість управління процесами 

інформатизації, затвердити програми інформатизації. 

Необхідно також реалізувати проекти щодо впровадження 

комплексних державних інформаційних систем управління ресурсами, 

інтеграції інформаційних ресурсів, впровадження електронних 

адміністративних регламентів і систем електронного документообігу, 

створити прикладні системи інформаційного забезпечення, сформувати 

бази даних за основними напрямками діяльності підприємств, створити і 

використовувати інтернет-сайти для розміщення інформації про свою 

діяльність, надавати послуги і забезпечити інтерактивне інформаційне 

обслуговування підрозділів підприємства. 
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Політику ситуаційних центрів необхідно спрямувати на 

вирішення наступних ключових завдань щодо підвищення 

ефективності використання інформаційних технологій у 

діяльності підприємств: визначення стратегічних пріоритетів 

інформатизації, формування єдиного порядку відбору й 

фінансування інфраструктурних проектів відповідно до мети 

соціально-економічного розвитку; поширення практики надання 

доступу до відкритої інформації; організація інтерактивного 

інформаційного обслуговування на основі інтернет-ресурсів; 

забезпечення інформаційної безпеки діяльності підприємств; 

розвиток єдиного захищеного інформаційного середовища, що 

забезпечує ефективну інформаційну взаємодію; розробка 

стандартів в галузі створення типових елементів інформаційно-

технологічної інфраструктури; централізоване створення 

загальних інформаційних ресурсів (регістрів, кадастрів, реєстрів, 

класифікаторів), що містять повну, несуперечливу, достовірну, 

актуальну, значиму й структуровану інформацію, що необхідна 

для прийняття управлінських рішень; побудова єдиної системи 

управління процесом інформатизації, що забезпечує ефективну 

координацію реалізованих програм і проектів, їх погоджене й 

взаємопов'язане виконання відповідно до основних пріоритетів 

політики підприємства в сфері інформатизації; поширення 

практики довгострокового планування програм інформатизації, 

підвищення ефективності існуючих систем управління 

виконанням окремих проектів; укрупнення обсягів, об'єднання й 

централізація закупівель однотипної продукції в сфері 

інформаційних технологій в інтересах підприємства для 

одержання ефекту економії на масштабі; створення єдиної 

системи моніторингу використання інформаційних технологій у 

діяльності підприємств й оцінка результатів реалізації програм і 

проектів інформатизації для підвищення якості планування й 

коректування діючих програм інформатизації; реалізація 

комплексних програм підготовки й підвищення кваліфікації 

робітників у сфері інформаційних технологій, розвиток 

необхідної освітньої інфраструктури й методичного 

забезпечення, підвищення статусу служб інформатизації; 

удосконалення нормативної правової бази відповідно до 

пріоритетних завдань підвищення ефективності використання 
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інформаційних технологій; захист інтелектуальної власності, 

недопущення використання на підприємстві програмного 

забезпечення, що не має відповідної ліцензійної підтримки. 

З метою реалізації ефективної системи управління 

ситуаційними центрами необхідне широке застосування 

інформаційних технологій, що дозволить підвищити рівень: 

взаємодії між підрозділами; взаємодії з органами влади та 

установами; взаємодії й колективної роботи співробітників 

підприємства. Пріоритети інформатизації підприємств необхідно 

уточнювати регулярно виходячи із зміни цілей і завдань 

соціально-економічного розвитку, модернізації системи 

управління. 

Відповідно до основних напрямків розвитку ситуаційних 

центрів необхідно впровадження інформаційних технологій, що 

дозволять створити: реєстри господарюючих суб'єктів, у тому 

числі, що мають на ринку певного товару домінуючу частку; 

комплексну системи обліку платників податків і моніторингу 

діяльності суб'єктів оподатковування, системи інформаційно-

аналітичного забезпечення податкових перевірок, формування й 

подання податкових декларацій в електронному виді; ефективний 

митний контроль; систему інформації про суб'єктів фінансового 

ринку, використання облікової системи прав на цінні папери, 

інформації про акціонерів компаній; використання - кадастру 

землевпорядної й містобудівної документації, системи державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та ін. 

Велике значення в удосконаленні інформаційного 

забезпечення ситуаційних центрів необхідно приділити захисту 

інформації від витоків і перехоплення даних телекомунікаційної 

інфраструктури, що ґрунтується на використанні й інтеграції 

існуючих мереж, а також мереж загального користування. 

Основними засобами захисту інформації є присвоєння 

кожному співробітнику підприємства пароля доступу до 

інформації, розробка автоматизованих робочих місць 

співробітників, спеціалізованих автоматизованих систем, 

криптографічне шифрування даних тощо. 

Проведені дослідження дозволяють систематизувати 

однакові вимоги до основних елементів системи інформаційного 

забезпечення ситуаційних центрів: формування в рамках 
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реалізації єдиної архітектури загальних стандартів в галузі 

створення типових елементів відомчої інформаційно-

технологічної інфраструктури, державних інформаційних систем 

і ресурсів, їхньої інтеграції й спільного використання, що 

забезпечить погоджений розвиток і сумісність використовуваних 

програмно-технічних рішень. 

З метою забезпечення інтеграції, спільного використання й 

інформаційної взаємодії ситуаційних центрів на міжвідомчому 

рівні необхідно сформувати стандарти: метадані інформаційних 

об'єктів, опису інформаційних систем і ресурсів, надання 

інформаційних сервісів, інформаційного електронного обміну й 

мережної взаємодії. 

Удосконалення інформаційного забезпечення в діяльності 

ситуаційних центрів необхідно здійснювати щорічно. Необхідно 

також розширити й використовувати електронний цифровий 

підпис й електронне посвідчення повноважень, забезпечити 

безпеку функціонування інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури, підвищити рівень захищеності корпоративних 

інформаційних систем, удосконалити практику в галузі протидії 

загрозам використання інформаційних і телекомунікаційних 

технологій у протиправних цілях, забезпечити безпеку інформації 

та її конфіденційності. 

Динаміка показників розвитку інформаційної й 

телекомунікаційної інфраструктури ситуаційних центрів не 

дозволяє розраховувати на істотні зміни в найближчому 

майбутньому без цілеспрямованих спільних зусиль усього 

суспільства. Необхідно вже в середньостроковій перспективі 

реалізувати наявний культурний, освітній і науково-

технологічний потенціал й забезпечити гідне місце країни серед 

лідерів глобального інформаційного суспільства. 

Ця концепція закріплює мету, принципи й основні напрямки 

політики в галузі використання й розвитку інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, науки, освіти й культури щодо 

просування по шляху до інформаційного суспільства. Вона є 

основою для підготовки й уточнення концептуальних, 

доктринальних, програмних та інших документів, що визначають 

цілі й напрямки діяльності підприємств, а також принципи й 
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механізми їхньої взаємодії із цивільним суспільством в галузі 

розвитку інформаційного суспільства. 

Формування ситуаційних центрів забезпечує соціально-

економічний розвиток, підвищення ефективності управління й 

взаємодії підрозділів підприємства. Метою формування й 

розвитку ситуаційних центрів є удосконалення системи 

управління на основі використання інформаційних і 

телекомунікаційних технологій на підприємстві. 

До числа основних завдань, що вимагають вирішення для 

досягнення поставленої мети, ми відносимо: формування 

сучасної інформаційної й телекомунікаційної інфраструктури, 

надання на її основі якісних послуг і забезпечення високого рівня 

доступності для населення інформації й технологій; розвиток 

економічних процесів на підприємстві на основі використання 

інформаційних і телекомунікаційних технологій; підвищення 

ефективності управління; розвиток технологій і техніки, 

підготовка кваліфікованих кадрів у сфері інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; протидія загрозам використання 

інформаційних і телекомунікаційних технологій для завдання 

збитків підприємствам. 

Розвиток ситуаційних центрів повинен базуватися на 

наступних принципах: партнерство адміністрації та робітників; 

сприяння розвитку співробітництва в сфері інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; забезпечення безпеки в 

інформаційній сфері. 

Для вирішення поставлених завдань підприємству 

необхідно: розробити основні заходи щодо розвитку 

ситуаційних центрів, створити умови для їхнього 

функціонування; визначити контрольні значення показників 

розвитку інформаційного забезпечення; удосконалити 

практику в галузі використання інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; створити сприятливі умови 

для інтенсивного розвитку наукомістких інформаційних і 

телекомунікаційних технологій; забезпечити підвищення 

якості й оперативності надання інформаційних послуг на 

основі використання інформаційних і телекомунікаційних 

технологій; використати можливості інформаційних і 

телекомунікаційних технологій. 
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Висновки до третього розділу 

 

1. Встановлено, що схема внутрішньоструктурних потоків 

інформації повинна включати таблицю, де в рядках зазначені 

документи й перелік операцій з їхньої обробки, а в стовпцях - 

управлінський персонал, за допомогою якої можна 

проаналізувати маршрути руху документів та побудувати схеми 

організації й руху інформації у функціональних підсистемах 

підприємства. Документи, що ідентичні за формою для 

підрозділів одного рівня ієрархії управління, можна вносити в 

картотеку документів один раз із вказівкою шифрів всіх 

підрозділів, де вони формуються. 

2. Визначено, що структура процесу динамічної адаптації 

інтерфейсу за допомогою модуля інформаційно-управлінської 

системи може містити базу знань, механізм логічного висновку та 

забезпечує перевірку даних і виробку управлінських впливів на 

підприємстві. 

3. Обґрунтовано комплексну модель інтеграції інформаційної 

системи підприємства, що включає єдину базу даних для зберігання 

інформації всіх діючих інформаційних систем та надає можливість 

управління даними залежно від призначених іншим інформаційним 

системам прав. Дана модель забезпечується введенням блоків 

імпорту, експорту й управління доступом. 

4. Розроблено методичний підхід щодо визначення 

метаданих на підприємстві, що заснований на побудові мережі 

для формування шаблонів, у яких є зазначений набір зон і список 

можливих даних для кожної зони. Для ефективного визначення 

метаданих у механізм включена функція навчання, яка полягає в 

автоматичному навчанні, а так само в модернізації й додаванні 

шаблонів вручну.  

5. Модель організаційного забезпечення навчально-

дослідницького ситуаційного центру включає формування 

мікрогруп для колективних дій щодо вирішення управлінських 

проблем на підставі окремих класів компетенції учасників та 

дозволяє організувати сервісний процес групового вирішення 

управлінської проблеми. Взаємодія користувачів в навчально-

дослідницькому ситуаційному центрі повинна організовуватися на 

базі загального інформаційно-комунікаційного поля, що утворює 
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інтерфейсну основу для інформаційно-аналітичних взаємодій 

учасників групового вирішення управлінських проблем. 

6. Умови реалізації інформаційних технологій групового 

вирішення управлінських проблем включають засоби 

відображення інформації колективного користування, стандартні 

і додаткові ресурси вводу-виводу інформації і вимагають 

вирішення відповідного завдання щодо регламентування 

взаємодії користувачів. 
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4.1. Формування обліково-аналітичних механізмів 

ефективного управління ресурсами та процесами 

 

Адаптація національної економічної системи до 

європейських і світових умов господарювання вимагає певних 

змін у мікроекономічних процесах, що забезпечують звичайну 

діяльність окремих підприємств та організацій. Ця проблема 

актуалізується і загострюється в період євроінтеграції України. 

Деякі підприємства в цій ситуації мають реальну загрозу 

втратити або послабити конкурентоспроможність. Факт 

непідготовленості більшості сучасних товаровиробників до 

існування в нових економічних умовах не викликає сумніву. 

Обговорення цих питань має з науково-практичного погляду 

допомогти суб’єктам господарювання функціонувати в умовах 

світової організації торгівлі. 

Потреба переосмислення і перебудови стратегії 

інформаційного забезпечення стоїть перед управлінськими 

ланками всіх суб’єктів господарювання незалежно від галузі 

діяльності. Найбільш чутливо етап входження до національного 

ринку іноземних товаровиробників з багаторічним досвідом 

існування на світових ринках відчуватимуть вітчизняні 

виробники та сфера торгівлі. У таких умовах необхідні відповідні 

кроки щодо вивчення міжнародного позитивного досвіду й 

оперативного впровадження його в практику вітчизняного 

підприємництва. 

Ефективне управління внутрішньогосподарськими 

процесами сучасного підприємства залежить від своєчасних, 

цілеспрямованих і, головне, обґрунтованих рішень, що 

потребують використання різноманітної господарської 

інформації. Регулярне використання облікової інформації 

орієнтує керівництво на перспективу згідно зі стратегією 

розвитку.  

Специфіка економічних відносин у нашій країні, 

нестабільність зовнішнього середовища та інфляція зумовлюють 

необхідність особливих управлінських дій для ефективного 

управління підприємством. У таких умовах забезпечення 

управлінських функцій залежить від рівня інформаційного 

забезпечення, що надається обліковою системою. 
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Кожний суб’єкт, що здійснює певну господарську 

діяльність, сьогодні виглядає як автономна мікроекономічна 

господарська одиниця зі специфічними, тільки їй властивими 

економічними характеристиками та юридичними формами. 

Специфіка діяльності, галузь господарювання, форма власності 

та інші фактори створюють особливе мікроекономічне 

середовище і господарські процеси, що властиві лише одній 

економічній одиниці. Водночас багатогранність визначних 

факторів потребує єдиних методологічних підходів до 

інформування керівництва і власників про фінансове становище в 

процесі здійснення господарської діяльності.  

З метою стандартизації процесу формування облікової 

інформації пропонуємо використовувати в управлінському 

середовищі термін синтез інформації, який має певні етапи: 

виявлення, вимірювання, реєстрація, накопичення, узагальнення. 

Синтез інформації є визначальною функцією 

господарського обліку, яка здійснюється для її подальшого 

аналізу в процесі управління. Способи синтезу господарської 

інформації, її глибина, обсяг, достовірність впливають на види 

управлінських рішень. 

Облікові працівники, що відповідають за синтез інформації 

мають усвідомлювати економічну сутність господарських фактів 

і оперативно ідентифікувати їх параметри. На етапі виявлення, 

вимірювання і реєстрації повинні використовуватись 

загальноприйняті терміни що характеризують господарські факти 

і є зрозумілими для менеджерів та інших внутрішніх 

користувачів. Уніфікація таких понять має запобігати 

семантичним розбіжностям у трактуванні господарських явищ і 

сприяти вимогам зрозумілості в організації бухгалтерського 

обліку. 

Для синтезу типових операцій доцільно використовувати 

стандартні модулі, які формують зміст господарської операції: 

модуль дії (оприбуткування, вибуття, нарахування …); модуль 

об’єкту (запаси, товари, гроші, зобов’язання …); модуль 

внутрішнього суб’єкту (працівник, місце операції …); модуль 

зовнішнього суб’єкту (постачальник, покупець …); модуль 

підстави (угода, заява, статут …). 
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В залежності від об’єкту, який міститься в господарській 

операції, і дії яка з ним відбувається, формується зміст операції. 

Відповідні структурні модулі формують зміст будь якого 

господарського явища. Наприклад для структуризації змісту 

надходження активів на підприємство можуть бути використані 

наступні стандарті модулі (рис. 4.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уніфікований підхід є дуже корисним для теоретичного 

представлення процесу синтезу господарської інформації за допомогою 

фінансового обліку. В процесі підготовки облікових працівників 

важливим фактором є ліміт часу на представлення матеріалу, що не 

дозволяє розглянути усі можливі варіанти синтезованої інформації. 

Уніфікація процесу синтезу інформації вирішує цю проблему. 

В фінансовому обліку суб’єкту господарювання є можливість 

додати до синтезу окремі модулі числових показників (дата, 

кількість, сума …). Для подальшого синтезу інформації (її 

поглиблення, деталізації) можна використовувати додаткові модулі 

(вид запасів, № стелажу, найменування постачальників тощо). 

Економічна значимість самого процесу інформування 

висуває вимоги до процесів групування, узагальнення та обробки 

інформації. Підвищення інформативності облікових даних на 

підприємстві дозволить керівництву грамотно й оперативно 

формувати управлінські рішення, швидко досягати управлінських 

цілей поточного і стратегічного характеру. 

Головне призначення облікової політики полягає в 

установленні найбільш доцільних для конкретних підприємств 

методів обліку подання якісної інформації у вигляді звітності. 

Серед усієї різноманітності елементів облікової політики найбільш 

важливим з них може бути поріг суттєвості, що встановлюється підприємством 

стосовно окремих об'єктів обліку, бо дійсно саме суттєва інформація впливає на 

прийняття рішення зацікавлених користувачів облікової інформації. 

запаси на склад №1 від постачальників 
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Рис. 4.1. Модульна схема операції надходження запасів 
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Н. Саньоцька відзначає, що зростання обсягів облікової 

інформації в бюджетних установах пов’язане з розвитком 

міжбюджетних стосунків, а також появою нових формувань і 

відносин, характерних для ринкової економіки, що вимагає 

широкого використання сучасних способів і прийомів обробки 

інформації,  здатних забезпечити оперативне управління процесами 

надання послуг. З огляду на це, та враховуючи наявність бар’єру 

трудомісткості формування необхідних даних в повному обсязі, 

розрізі й у встановлені терміни, головним напрямом удосконалення 

інформаційної функції обліку у бюджетних установах є 

використання сучасних технічних засобів [385, с. 26]. 

Суттєвість є характеристикою облікової інформації, що 

визначає її здатність впливати на рішення користувачів, а поріг 

суттєвості представляє собою відносну величину, яка є 

кількісною ознакою суттєвості облікової інформації. 

Критеріями суттєвості є її кількісні та якісні характеристики, 

важливі для користувачів такої інформації. Кількісний вираз 

суттєвості визначається за допомогою порогу суттєвості. Поріг 

суттєвості – абсолютна або відносна величина, яка є кількісною 

ознакою суттєвості облікової інформації [382, c. 59]. 

Вимоги нормативних актів потребують від суб'єкту 

господарювання з року в рік додержання незмінних правил. Це 

дозволяє співставляти фінансову інформацію за різні періоди й 

аналізувати майновий та фінансовий стан підприємства, що, також, 

впливає на висновки і дії користувачів фінансової звітності. 

В якості об'єктів використання суттєвості ми виділяємо 4 

рівні критеріїв: діяльність підприємства в цілому; окремі 

господарські операції; окремі об'єкти обліку (активи, 

зобов’язання, власний капітал); статті фінансової звітності. 

Використання критеріїв суттєвості до підприємства в цілому 

передбачає можливість використання спрощеної системи обліку та 

звітності підприємством, обсяги діяльності якого нижчі встановленого 

порогу суттєвості. Суттєвість окремих господарських операцій та 

об'єктів обліку повинно визначатися керівництвом підприємства. 

Для визначення суттєвості окремих об'єктів обліку, що 

відносяться до активів, зобов'язань, власного капіталу доходів та 

витрат підприємства пропонуємо користуватися наступною 

таблицею (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Критерії суттєвості облікової інформації* 

№ 

Об'єкти обліку та статті звітності, 

для яких встановлюється поріг 

суттєвості 

Розмір 

суттєвості, 

% 

База визначення порога 

суттєвості 

1. Для окремих об'єктів активів, 

капіталу та зобов'язань 

5% Підсумок активів, 

зобов'язань, капіталу 

2. Для окремих доходів (витрат) 2% Чистий прибуток (збиток) 

 

 

3. 

 

 

Для проведення переоцінки 

1% Чистий прибуток (збиток) 

або 

10% Відхилення залишкової 

вартості від справедливої 

вартості об'єкту  

4. Для визначення звітного сегменту 

під час розкриття інформації про 

сегменти 

10% Чистий дохід від реалізації, 

чи фінансовий результат 

сегменту, чи активи всіх 

сегментів підприємства 

5. Для визначення подібних активів Не більше 

10% 

Різниця між справедливою 

вартістю об'єкта обміну 

6. Для інших господарських 

операцій 

Не більше 

10% 

Обсяг діяльності 

7. Для окремих статей фінансової 

звітності 

Доля статті 

в базовому 

показнику 

Для статей Ф1 – сума 

власного капіталу та підсумок 

відповідного класу активів чи 

зобов’язань. 

Для статей Ф2 – сума 

прибутку від операційної 

діяльності чи сума доходів 

(витрат) за звітний період. 

Для статей Ф3 – чистий рух 

грошових коштів 

(надходження чи витрата) 

відповідно від операційної, 

інвестиційної чи фінансової 

діяльності 

*Складено автором 

Для формування сучасної облікової політики необхідно 

аналізувати різні мікроекономічні показники. Розвиток 

інформаційних технологій дозволяє створювати управлінські 

інформаційні системи, які б сприяли підвищенню ефективності 

управлінських рішень. Використання інформації управлінського 

обліку орієнтує керівництво на перспективу згідно зі стратегією 

розвитку.  Процес формування облікової політики ґрунтується на 

аналітичному порівнянні альтернативних методів, прийомів і 

правил ведення певних облікових процедур і вибору найбільш 

сприятливих. 
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Критерії вибору повинні враховувати специфічні особливості 

автономного суб'єкту господарської  діяльності й базуватися на облікових 

методах, які передбачаються чинним фінансовим законодавством. 

Специфіка діяльності, галузь господарювання, форма 

власності та інші фактори створюють особливе мікроекономічне 

середовище і господарські процеси, що властиві лише одній 

економічній одиниці. Водночас багатогранність визначених 

факторів потребує єдиних методологічних підходів до 

інформування керівництва і власників про фінансове становище в 

процесі здійснення господарської діяльності. 

Подальші наукові дослідження мають бути спрямовані на 

створення нових уніфікованих алгоритмів формування облікової 

політики згідно з характерними мікроекономічними 

властивостями окремого суб’єкту господарювання. Для цього 

мають бути визначені типові критерії вибору облікових методів і 

показників та зроблено синтез можливих умов їх використання 

підприємствами різних галузей і видів діяльності. 

Синтез інформації є визначальною функцією господарської 

діяльності, яка здійснюється для її подальшого аналізу в процесі 

управління. Способи формування господарської інформації, її 

глибина, обсяг, достовірність впливають на зміст управлінських 

рішень. Економічна значимість самого процесу інформування 

висуває вимоги до кризових процесів в економіці. 

Фінансова криза почала впливати на функціонування економіки. 

Існують об'єктивні причини збільшення цієї ситуації. По-перше ряд 

банків стали підвищувати ставки за користування кредитними 

ресурсами й суму застави. По-друге кредитні комітети багатьох банків 

призупинили розгляд різних проектів, включаючи й ті, що становлять 

основу модернізації. Виробничий сектор також має справу з 

неплатежами й збільшенням відстрочки платежів до 60 і 90 днів. 

Крім того почате будівництво й реконструкція економічних 

об'єктів відчуває недостачу коштів, необхідних для їхнього 

успішного завершення. У зв'язку із цим гостро встає проблема 

мінімізації витрат, ефективного використання устаткування. 

Криза ставить інвесторів і менеджмент підприємств перед 

необхідністю істотних змін у системі управління підприємств. Кризові 

явища повинні підштовхнути виробників до пошуку нових більш 

ефективних форм управління й контролю за господарськими процесами. 
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Одним з діючих факторів оздоровлення економіки й 

поступового виходу із кризи є використання сучасних механізмів 

для ефективного управління ресурсами. Виживання підприємств 

в умовах фінансової кризи можливі за рахунок створення системи 

управління, заснованої на використанні сучасних інформаційних 

технологій, що дозволяють реально контролювати й оптимізувати 

фінансові й матеріальні ресурси підприємств. 

Типові автоматизовані бухгалтерські програми, (наприклад 

«1С: Бухгалтерія», «Дебет +», «Парус», «Best» та ін.) потребують 

значних додаткових зусиль при впровадженні. Враховуючи 

зазначені труднощі, на деяких підприємствах розроблені й 

впроваджуються власні програмні продукти, призначені для 

потреб управлінського обліку. Проте це є занадто трудомісткою й 

економічно невигідною роботою. Тому доцільно впроваджувати 

універсальні програми з урахуванням галузевих особливостей. 

При виборі оптимальної й найбільш ефективної для 

конкретного підприємства комп'ютеризованої системи 

управлінського обліку слід враховувати такі основні принципи:  

1. Принцип співвідношення корисності й витрат. Суть цього 

принципу полягає в тому, що користь і переваги, очікувані від 

використання системи, повинні бути більші, ніж витрати на її 

придбання й впровадження. Слід враховувати й витрати, що 

пов'язані з підготовкою персоналу, можливі витрати на 

обслуговування системи та її продуктивність, а також всі 

очікувані негативні й позитивні фактори, з метою впровадження 

системи, яка буде корисною. 

2. Принцип контролю й збереження даних, який полягає в 

тому, що система повинна виконувати функції внутрішнього 

контролю й забезпечувати безпеку інформації.  

3. Принцип сумісності, який полягає в тому, що при 

впровадженні системи необхідно враховувати можливості людей, 

що працюють на підприємстві. 

4. Принцип гнучкості. Система повинна мати можливість 

адаптації до всіх змін у системі управління підприємства, які 

відбуваються під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.  

Розробляючи та впроваджуючи програмне забезпечення, 

потрібно враховувати його відповідні технічні, комерційні та 

ергономічні характеристики. 
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До технічних характеристик ми відносимо: 1) 

невибагливість комп'ютерних систем; 2) швидкість виконання 

поставлених завдань; 3) можливість редагування форм фінансової 

та управлінської звітності залежно від змін на законодавчому 

рівні, від потреб управління підприємством; 4) експорт та імпорт 

бази даних і можливість використання інформації за допомогою 

іншого програмного забезпечення; 5) обмін інформацією через 

мережу; 6) надійний захист і збереження інформації та 

забезпечення економічної безпеки підприємства; 7) можливість 

поновлювати версію. 

До комерційних характеристик можна віднести: 1) ціну 

програми; 2) документацію; 3) супровід програмного 

забезпечення (навчання, консультації, післяреалізаційний сервіс). 

Ергономічні вимоги до інформаційних систем мають 

задовольнити характеристики щодо зручності в користуванні 

програмою, релевантності, транспарентності та позитивного 

сприйняття інформації. 

Одним з найважливіших чинників ефективного 

інформаційного забезпечення є грамотно сформована облікова 

політика.  

Облікова політика здійснюється таким чином, щоб на основі 

певної методики збору й обробки даних забезпечити потреби 

менеджменту в достатній оперативній, релевантній інформації 

для прийняття рішень. Зміст облікової політики являє собою 

внутрішній регламент з методології, організації та методики 

ведення фінансового й управлінського обліку [378, с. 99]. 

В інформаційній системі облікова політика визначає 

постійні методи й правила, що будуть використовуватися в 

облікових процедурах протягом звітного періоду й передбачає 

наступні пункти: які класи витрат планується використовувати; 

кореспонденцію рахунків з ПДВ здійснювати за податковою 

накладною (при купівлі); автоматичне створення податкових 

накладних (при контируванні документів); кореспонденцію 

рахунків щодо каси здійснювати лише касовими ордерами; 

використовувати список коректних кореспонденцій рахунків; 

окремі платежі для спеціальних рахунків з ПДВ тощо. 

Одним з напрямів удосконалення процесу управління 

діяльністю є можливість сезонного планування перспективних 
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господарських процесів шляхом вибору одного найбільш 

сприятливого рішення з декількох альтернативних варіантів. 

Планування робіт наступного року забезпечить можливість 

розробки різних сценаріїв діяльності. За допомогою механізму 

вибору різних сценаріїв може бути зроблений аналіз 

передбачуваних доходів і витрат для різних варіантів, що 

дозволить керівникам і фахівцям сформувати оптимальну 

структуру виробництва.  

У складі сформованого плану діяльності будуть отримані 

відповіді на наступні питання: які матеріально-технічні ресурси і 

до яких строків будуть необхідні; які обсяги паливно-мастильних 

матеріалів будуть потрібні для виконання транспортних робіт; 

який обсяг послуг і до яких строків необхідний для укладання 

договорів зі сторонніми підприємствами. 

Це дає можливість поетапного формування прогнозного 

балансу, витратної частини прогнозного бюджету й створення 

перспективних технологічних карт підприємства. Технологічні 

карти дозволять точно планувати витрати по кожному 

виробництву, що забезпечить реальну картину витрат. 

В умовах фінансової кризи керівнику підприємства 

особливо важливо вміло розпорядитися наявними обмеженими 

ресурсами, для чого необхідно оперативно контролювати хід 

виробництва і аналізувати показники виконання в розрізі видів 

робіт. Такі можливості можуть бути вирішені автоматизацією 

основних документів при виконанні робіт і наданні послуг для 

сторонніх підприємств, а саме: облікових аркушів, талонів, 

подорожних листів автомобіля. 

Для контролю й упорядкування обробки та узагальнення 

інформації, що відображена в первинних документах, на їх 

підставі складаються зведені документи у вигляді звітів 

матеріально відповідальних осіб, відомостей руху товарів, 

матеріалів тощо. 

У зведених документах (звітах) відображають однорідні 

господарські операції за певний період. Первинні документи, що 

пройшли в бухгалтерії перевірку та обробку повинні мати 

відмітку, яка виключає можливість їх повторного використання: 

при ручній обробці - дату запису в обліковий регістр; при обробці 
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на комп'ютерній техніці - відтиск спеціального штампу особини, 

яка відповідальна за обробку документів. 

Для виконання обліком інформаційної й контрольної 

функції необхідно кожний господарський факт у діяльності 

підприємства оформити відповідним документом. 

Коли мова йде про документ, як загальноприйнятий носій 

інформації, то, насамперед, представляється такий у вигляді 

письмового підтвердження встановленої форми й змісту про 

факт здійснення певного господарського явища (операції). 

Таке розуміння документу й усього процесу документування 

не відповідає сучасному рівню розвитку інформаційних 

технологій. 

Процес документування - був і залишається найважливішим 

видом економічної і юридичної діяльності, що використовує 

сукупність технічних і методичних прийомів для створення 

доказу бухгалтерського обліку. 

Однак на сьогоднішній день все більше зростає потреба 

залучення в процес документування ще й певних 

технологічних прийомів. Процес документування умовно 

можна розбити на 4 етапи: спостереження – з'ясування 

сутності, економічній доцільності й закономірності 

господарського факту; вимір – визначення натуральних і 

вартісних параметрів господарського факту; фіксування – 

відображення параметрів господарського факту на носіях 

інформації (документах); обробка – групування носіїв 

інформації з певних економічних ознак. 

Досвід роботи суб'єктів господарської діяльності показує, 

що трудомісткість процесу документування й громіздкість 

облікових процедур зростають на кожному наступному етапі. 

Саме тому більшість підприємств починають впровадження 

сучасних інформаційних технологій із останнього етапу. Крім 

того, найбільш трудомісткий останній етап простіше піддається 

автоматизації. 

У сучасному світі, де стрімко розвиваються інформаційні 

технології, де об’єми інформації настільки збільшилися, що 

зберігати і обробляти її у паперовому вигляді стає все важче і 

важче. Особливо якщо інформація потребує швидкої обробки і 

відповідного аналізу для прийняття вірних і своєчасних рішень. 
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Етапи процесу документування 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Етапи процесу документування* 

*Складено автором 

 

Тому незалежно від розміру компанії, сфери її діяльності та 

поставлених цілей, сьогодні майже не існує жодної компанії, яка 

б не використовувала для організації зберігання, обробки та 

своєчасного доступу інформації інформаційні технології. Саме за 

допомогою інформаційної системи, тобто апаратної і програмної 

забезпеченості фірми відбувається основний документообіг 

кампанії [74, с. 35]. 

Такі дії керівництва підприємств є прийнятними, однак це 

не означає, що всі попередні етапи можна залишити без 

перспективи бути повністю автоматизованими. На будь-якому 

етапі процесу документування можна почати використовувати 

сучасні інформаційні технології, які припускають створення 

робочої автоматизованої системи. 

Впровадження сучасних інформаційних технологій у 

практичній діяльності підприємств показує, що удосконалення 

процесу документування починається зі створення 

автоматизованих робочих місць з обробки вже обмірюваної й 

зафіксованої інформації. Потім тільки, подальше удосконалення 

облікових процедур потребує від підприємства використання 

сучасних інформаційних технологій на більш ранніх стадіях 

процесу документування. Таким чином формуються 4 рівні 

автоматизації процесу документування. Вони розташовуються в 

порядку, що є зворотним їхнім відносинам до етапів 

документування (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Однорівнева система автоматизації* 
*Складено автором 

 

У цьому випадку отримані на попередніх етапах первинні 

документи на матеріальних (паперових) носіях є джерелами 

інформації для занесення даних в інформаційну систему. Це 

може робити фахівець на автоматизованому робочому місці. У 

цьому випадку інформаційна система автоматично систематизує 

й групує облікову інформацію по певних економічних ознаках. 

Підсумкові дані оформляються у вигляді різних облікових 

регістрів (Журнали, відомості, Головна книга, форми звітності 

тощо). Оброблена інформація може зберігатися у вигляді 

електронних документів у пам'яті комп'ютера, на локальних 

дисках або може бути отримана за запитом за допомогою 

друкованого пристрою (рис. 4.4). 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Дворівнева система автоматизації* 
*Складено автором 

Така організація бухгалтерського обліку вимагає використання 

комп'ютерної програми, яка б дозволяла реєструвати відомості про 

господарські операції й передавати їх через локальну мережу. У 

цьому випадку обліковий працівник, який використовує 
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автоматизоване робоче місце фіксує всі відомості й заносить 

реквізити господарської операції в інформаційну систему. 

При цьому форми електронних документів, що 

відображаються на екрані можуть повністю повторювати їхні 

матеріальні аналоги. Дана інформація надходить через локальну 

інформаційну мережу на автоматизоване робоче місце 

наступного рівня для узагальнення й обробки. 

Дворівнева організація облікової інформації дозволяє 

скоротити обсяг документації й час передачі облікової 

інформації. Прикладом може служити організація складського 

обліку наявності й руху виробничих запасів. 

Трьохрівнева система автоматизації формується, якщо впровадження 

інформаційних технологій починається вже на етапі виміру (рис. 4.5). 

 

 

 

 

 

  

 

Рис. 4.5. Трьохрівнева система автоматизації* 
*Складено автором 

У цьому випадку для виміру й визначення натуральних і 

вартісних параметрів господарського факту необхідно 

використовувати сучасні засоби автоматизованого виміру. Це можуть 

бути, електронні ваги (роздрібна торгівля), лічильники (АЗС, 

транспорт), електронні компостери (транспорт). Якщо це устаткування 

зв'язати через інформаційну мережу з інформаційною системою, то 

показання від цих засобів будуть надходити на етап фіксації й обробки 

облікової  інформації. Щоб повністю автоматизувати процес 

документування необхідно провести систему заходів щодо 

автоматизації етапу спостереження (рис. 4.6). 

Така система автоматизації практично не поширена, тому що повинна 

забезпечити функціонування таких інформаційно-обчислювальних засобів, 

які замінили б людське мислення. Вона допускає застосування сучасних 

інформаційно-цифрових засобів обробки інформації з метою з'ясування 

сутності, економічної доцільності господарських операцій з метою 

контролю й управління (сканери, сигналізатори тощо).  
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Рис. 4.6. Чотирьохрівнева система автоматизації* 
*Складено автором 

Однак сьогодні багато сучасних підприємств 

використовують засоби зчитування закодованої інформації. 

Запропонована багаторівнева система автоматизації процесу 

документування може бути орієнтиром для удосконалення 

облікового процесу на будь-якому підприємстві. Такий підхід до 

організації облікового процесу допоможе підприємству знизити 

витрати на процес документування, скоротить документообіг, 

прискорить час передачі й обробки облікової інформації. 

Відповідальність за достовірність даних у документах, 

своєчасне і якісне складання, передачу для обробки 

встановлюється графіком документообігу (табл. 4.2), який 

складається на рік, затверджується керівником підприємства і є 

обов'язковим до виконання усіма оперативними й  

адміністративними працівниками. 

Таблиця 4.2 

Графік 

документообігу_________________________________________ 
                                   назва підприємства, організації 

№ з/п 

Назва 

докумен- 

ту 

Назва та   

№ підпри-

ємства 

Прізвище 

та 

ініціали 

МВО 

Спосіб 

пред-

ставлення 

документ

ів 

Кому 

докумен

ти здані 

Термін 

здаван

ня 

Фактично здані 

документи 

січе

нь 

лю

ти

й 

і 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

Головний бухгалтер____________________ 
                                              підпис 

*Складено автором 

Первинні документи за господарськими операціями, 

пов'язаними з рухом товарно-матеріальних цінностей при 
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книжково-журнальній формі обліку разом зі звітністю подаються 

в бухгалтерію матеріально відповідальними особами для 

перевірки, затвердження та обробки [86, с. 4]. 

Контроль за продуктивним використанням матеріальних 

ресурсів, а також запобігання можливих втрат виробничих 

запасів і готової продукції є пріоритетним завданням ділянки 

складського обліку. При зважуванні готової продукції часто є 

зловживання, що приводять до істотних втрат. Ця проблема 

вирішується автоматичним зніманням ваги продукції з 

електронних ваг, що дозволить виключити втрати й навести 

порядок у даному центрі обліку. 

Впровадження комп'ютерної техніки для ефективного 

управління процесами та ресурсами в підприємствах ми 

пропонуємо здійснювати за основними етапами: вивчення 

особливостей організації виробничого процесу конкретного 

підприємства та аналіз його інформаційних потоків; створення 

проекту автоматизованої облікової системи; розробка 

програмного та технічного забезпечення системи; налагодження 

створеної системи та її супровід. 

На основі вивчення досвіду щодо застосування 

автоматизованого обліку на підприємствах нами виявлено, що за 

чисельністю специфічних ознак, якими відрізняється виробництво 

на різних галузевих підприємствах, унеможливлюється розробка 

єдиної уніфікованої системи. Оптимально для вирішення існуючої 

проблеми ми пропонуємо створити можливості самостійного 

конфігурування системи з використанням доступних для 

користувача засобів програмної мови. 

До завершальних етапів впровадження сучасних механізмів 

для облікових потреб в підприємствах ми відносимо 

налагодження та супровід розробленої системи, які вважаються 

найбільш трудомісткими в загальному процесі автоматизації. 

Отже, процес створення комп'ютерної системи обліку повинен 

забезпечувати завдання як облікової служби так і системи 

внутрішнього контролю, що полягає в дотриманні захисту та 

чіткості функціонування апаратного та програмного забезпечення 

як складових системи, достовірності одержання інформації та 

контролі доступу до неї. 
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Результатом створення інформаційної системи для 

підприємства може стати використання програмного 

забезпечення «1С: Підприємство», що дозволить: створити 

єдину технологію управління інформаційними ресурсами 

підприємства; систематизувати та регламентувати управлінський 

документообіг; забезпечити прозорість інформації, доступність її 

керівництву підприємства за будь-який період часу для 

прийняття управлінських рішень; підвищити якість 

управлінської інформації, тобто її вірогідність й аналітичність; 

організувати комплексну автоматизацію основних бізнес-

процесів; створити систему формування даних для контролю за 

зміною активів підприємства, виконанням планів і завдань з 

виробництва та збуту продукції; підвищити рівень впровадження 

комп’ютерних технологій. 

Комп'ютерні технології забезпечують безперервність 

інформаційного потоку, що сприяє оперативному управлінню 

економікою. Крім того, інформаційний потік являє собою процес 

розподілу й перерозподілу ресурсів. Причому швидкість 

матеріального потоку перебуває в прямій залежності від 

швидкості інформаційного потоку. Наприклад, швидкість 

поповнення державного бюджету перебуває в прямій залежності 

від швидкості передачі інформації про податки й платежі. 

Автоматизована система управління підприємством 

повинна будуватися на базових принципах менеджменту, одним з 

елементів якого є облік. Крім того, актуальним для сучасних 

інформаційних систем є не тільки підтримка функцій обліку 

фактів, що відбулися, але й забезпечення планування й аналізу 

перспективних господарських фактів. 

Використання показників планування в їхньому 

взаємозв'язку з обліковими показниками дозволяє реально 

оцінювати можливі наслідки прийнятих управлінських рішень. 

Однією з вимог, що стосується обліку, є порівнянність 

показників обліку з показниками бізнес-плану. Забезпечення 

порівнянності показників бізнес-плану й звітності дозволяє 

здійснювати аналітичні розрахунки. Для проведення різних 

аналітичних процедур достатньо економічні показники 

представити у формалізованому виді. 
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Більшість аналітичних процедур мають типовий 

стандартний характер і можуть бути досить легко представлені у 

вигляді алгоритму розрахунку. Використовуючи таку систему, 

спеціаліст буде мати можливість скласти пробний баланс на етапі 

планування й провести його фінансовий аналіз. Такий вид 

балансу має аналогічну структуру. В активі й пасиві балансу 

використовуються фактичні показники на кінець звітного періоду 

й плановані показники, що відповідають бізнес-плану. 

Напрямок економічного аналізу залежить в першу чергу від 

мотиву, що висуває керівництво. Будь-яка мотивація до проведення 

аналізу, з погляду керівника, являє собою запит на одержання 

інформації для визначення правильного напрямку руху до поставленої 

мети. Мотивація викликає постановку управлінського завдання, на 

основі якої відбираються вихідні дані для проведення аналізу. 

Аналітичні функції інформаційної системи ми розділяємо на 3 

рівні залежно від рівня автоматизації управлінсько-аналітичних 

розрахунків. Аналіз першого порядку являє собою одержання 

абсолютних економічних показників. Наприклад, величина власних 

оборотних коштів, маневреність власного капіталу, коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової залежності тощо. 

Аналіз другого порядку – це процес одержання відносних 

економічних показників. Прикладом таких показників можуть 

бути показники динаміки. Комп'ютерні системи дають 

можливість наочного зображення результатів аналізу другого 

порядку у вигляді графіків і діаграм. 

Результати аналізу за каналами зв'язку надходять назад 

керівнику для прийняття рішення. Найбільш складним у 

технологічному складі є процес одержання результату при 

проведенні аналізу третього порядку. Джерелом інформації для 

проведення такого аналізу є як облікові дані, так і результати 

аналізу першого й другого порядку. 

Результатом такого аналізу є вибір найбільш раціонального й 

економічно доцільного управлінського рішення з безлічі можливих. 

Одержати остаточний результат такого аналізу має право тільки 

представник управлінської ланки. Таким чином глобальне використання 

інформаційних мереж всіма суб'єктами господарської діяльності сприяє 

удосконаленню макроекономічних процесів у державі, скороченню 

державних службовців, формуванню єдиної інформаційної бази. 
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4.2. Формування системи ефективних інформаційних 

технологій у процесі здійснення обліково-аналітичних 

операцій 

 

Однією з найважливіших умов стабільного фінансового 

становища будь-якого підприємства в сучасних умовах є чітка 

організація розрахунків з партнерами. Відсутність належної 

уваги до заборгованості споживачів може спровокувати 

недостачу коштів для погашення своєї заборгованості перед 

постачальниками, бюджетом, співробітниками. 

Управління дебіторською заборгованістю по товарних 

операціях є частиною загальної політики підприємства щодо 

вибору умов реалізації продукції на певний період часу, 

оптимізації загального розміру дебіторської заборгованості й 

забезпечення її своєчасної інкасації для досягнення заданого 

рівня фінансової стабільності підприємства. 

У системі управління дебіторською заборгованістю, як і в 

будь-якій іншій системі, виділяють управляючу й управлінську 

підсистеми, які відповідно представлені суб'єктами й об'єктами 

управління. До об'єктів управління варто віднести безпосередньо 

розрахунки з дебіторами по товарних операціях. Суб'єкти 

управління включають служби й органи управління, які 

використають єдині прийоми, що характерні для управлінської 

діяльності в цілому, і специфічні методи цілеспрямованого 

впливу на об'єкт. 

Стратегія управління дебіторською заборгованістю по 

товарних операціях має на увазі загальний напрямок розвитку 

ситуації з об'єктом і граничні значення (правила й обмеження) 

щодо його величини й структури, які б гарантували досягнення 

прийнятного рівня фінансової стабільності на даному етапі 

розвитку підприємства. 

Тактика управління дебіторською заборгованістю по 

товарних операціях включає конкретні методи й прийоми 

досягнення заданого рівня фінансової стабільності підприємства 

в певній ситуації й у певний момент часу. Завдання тактики 

управління полягає у вибору найбільш оптимального рішення й 

способів його втілення в сформованій ситуації. 
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У цей час підвищується самостійність підприємств, їх 

економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення 

фінансової стабільності суб'єктів господарювання. Все це значно 

збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: формування, 

розміщення й використання фінансових ресурсів. Результати 

такого аналізу потрібні, насамперед, постачальникам. 

Ціль аналізу полягає не тільки в тому, щоб оцінити 

фінансовий стан підприємства, його активів і джерел їхнього 

формування, але й у тому, щоб постійно розробляти заходи, які 

спрямовані на поліпшення цих показників. 

Аналіз дебіторської заборгованості показує за якими 

напрямками треба проводити таку роботу, дає можливість 

виявити найважливіші аспекти й найбільш слабкі позиції в 

діяльності господарюючого суб'єкту. Відповідно до цього 

результати аналізу дають відповіді на питання щодо 

найважливіших способів поліпшення фінансового стану 

підприємства. 

Заслуговує значної уваги проблеми розвитку енергетичних 

підприємств. У проблемі збуту енергії сконцентрувалися в цей 

час певні інтереси держави, суспільства, енергетики в цілому й 

окремих її підприємств. 

Перехід від державної планової енергетики до ринкового 

має певні проблеми. У зв'язку із складною ситуацією з 

енергоносіями підсилюється контроль за розрахунками 

споживачів за надані послуги. 

Треба підкреслити, що нинішній критичний стан технічної 

бази теплопостачання вже має саме об'єктивний характер і не може 

змінитися в кращу сторону самостійно або під впливом дій у сфері 

розміщення кадрів, форм власності тощо. Вийшли з-під контролю 

процеси, що підкоряються законам руху матерії. Взяти ці процеси 

знову під контроль можна тільки діями в матеріальній сфері. 

Як і раніше залишається актуальною проблема дебіторської 

заборгованості - її величина не тільки зберігається, але й 

продовжує збільшуватися, що впливає на фінансовий стан 

підприємств галузі. 

Сьогоднішній недолік коштів змушує керівників мережних 

підприємств скорочувати свої витрати, насамперед за рахунок 

скорочення обсягів ремонтно-профілактичних робіт, тобто 
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виконуються тільки самі необхідні роботи, без яких вже 

неможливо без порушень експлуатувати складне енергетичне 

устаткування. 

В ОКП «Донецьктеплокомуненерго» ми пропонуємо 

застосовувати новий метод роботи з дебіторами. У центрі його 

уваги перебувають шляхи виявлення слабких сторін у збутовій 

діяльності й можливостей її профілактичної оптимізації. 

Моніторинг можна розглядати як систематичне критико-

аналітичне, планове тестування (перевірку) та оцінку стану 

споживачів. За допомогою моніторингу забезпечується 

можливість виявлення, врахування зворотних зв'язків у процесі 

збуту й проведення відповідних заходів щодо розподільного 

комплексу заходів впливу. 

Ціль моніторингу полягає в підвищенні економічної 

ефективності збутової діяльності й самої організації збуту. 

Досягнення цієї мети забезпечується гнучким, оперативним 

попередженням недоліків у збутовій діяльності, їхнім виявленням і 

усуненням за допомогою комплексу ефективних заходів. 

Моніторинг збутової діяльності заснований на функціях 

контролингу збуту: планування, забезпечення інформацією, 

контроль (спостереження), регулювання (управління). 

Функція планування охоплює формулювання цілей збутової 

діяльності або їхнє коректування, а також формування 

необхідних планових показників збуту продукції. Функція 

забезпечення інформацією включає координацію потреби в 

інформації з її пропозицією, а також обробку й підготовку 

оперативних даних. Функція контролю охоплює спостереження 

й аналіз кількісних і якісних характеристик побутових 

споживачів і встановлення причин відхилень цих характеристик. 

Функція регулювання в системі моніторингу включає роботу з 

формування стратегій взаємодії із клієнтами, політики 

стимулювання платоспроможності, а також розробку заходів 

щодо оптимізації результатів збутової діяльності. 

В умовах ринкових відносин практично неможливо 

управляти складним економічним механізмом господарюючого 

суб'єкта без своєчасної економічної інформації, основну частину 

якої дає чітко налагоджена система облікової інформації й 

аналізу фінансово-господарської діяльності. 
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Облікові дані й аналізу фінансово-господарської діяльності 

використовуються для оперативного керівництва роботою 

господарюючих суб'єктів та їхніх структурних підрозділів, для 

складання економічних прогнозів і поточних планів і, нарешті, 

для вивчення й дослідження закономірностей розвитку 

економіки підприємства. 

Найбільш актуальним є питання, що прямо пов'язано з 

розрахунково-платіжними операціями й, як наслідок цього - це 

дебіторська заборгованість. І тепер завдання полягає в тому, щоб 

домогтися від споживачів – підприємств - максимальної оплати 

за спожиту теплову енергію. 

Саме неплатежі не дають енергетичним підприємствам 

можливості працювати стабільно, обновляти устаткування. На 

озброєння працівниками виробничих одиниць взяті всі засоби. 

Через засоби масової інформації й за допомогою індивідуальної 

роботи із споживачами проводиться роз'яснювальна робота щодо 

своєчасної оплати за отримані послуги. А із боржниками 

потрібно активізувати роботу щодо стягнення боргів у судовому 

порядку. 

Необхідно проводити глибокий аналіз кожної конкретної 

ситуації. З метою впорядкування й забезпечення повної інформації 

щодо всіх категорій споживачів для розробки комплексу 

управління дебіторською заборгованістю споживачів всіх видів 

нами була проведена інвентаризація, що дозволила обновити наявні 

на виробничих одиницях бази даних, а також визначити соціальний 

статус кожного особового рахунку. Результати інвентаризації в 

цьому напрямку представлені в табл. 4.3. 

Як і в будь-якій системі, першим кроком у всіх випадках 

повинне стати усвідомлення факту наявності проблем зі збором 

дебіторської заборгованості. У свою чергу це означає, що 

повинна бути налагоджена програма контролю над поточним 

балансом платіжних рахунків у часі їхнього надходження. 

Із цією метою організації роботи зі збору доходів, 

зменшення дебіторської заборгованості, підвищення рівня 

платежів за спожиту теплову енергію, а також поліпшення 

фінансових показників підприємства нами було запропоновано 

схему роботи з боржниками й впроваджені нові методи роботи з 

дебіторами. 
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Таблиця 4.3 

Звіт соціального статусу по ОКП «Донецьктеплокомуненерго»  

за 2011р.* 

*Складено розраховано автором за матеріалами ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 

 

Суть нововведення полягає в наступному: щомісяця із 

застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення 

здійснюється моніторинг споживачів, який має певні функції. 

1. Пізнавальна або інформаційна функція. Моніторинг 

дозволяє одержати документовані знання про стан 

заборгованості дебіторів і зміни, що відбулися в ньому, шляхом 

збору, накопичення, систематизації й обробки інформації в 

рамках господарського обліку. 

№ 

п/п 

Категорія Кількість 

особових 

рахунків на 

01.01.2011р. 

Питома 

вага 

особових

рахунків,

% 

Сальдо на 

01.01.2011р. 

тис. грн. 

Питома вага 

суми боргу,% 

1 Працівники бюджету 28235 10,61% 15823,3 7,06% 

2 Працівники вугільної 

промисловості 

18847 7,08% 15923,7 7,11% 

3 Працівники 

промислової сфери 

24553 9,23% 18162,3 8,11% 

4 Працівники 

приватних 

підприємств 

18723 7,04% 13902,9 6,20% 

5 Працівники ЖКГ 2068 0,78% 2196,5 0,98% 

6 Працівники 

тепломережі 

2576 0,97% 445,2 0,20% 

7 Працівники 

водоканалу 

1458 0,55% 918,1 0,41% 

8 Працівники горгазу 971 0,36% 417,3 0,19% 

9 Працівники 

енергосбуту 

875 0,33% 542,6 0,24% 

10 Пенсіонери 84925 31,92% 47429,2 21,17% 

11 Абоненти з дотаціями 2619 0,98% 4185,5 1,87% 

12 Безробітні 18599 6,99% 27541,1 12,29% 

13 Неблагополучні 9060 3,40% 15350,9 6,85% 

14 Працівники 

небюджетної сфери 

30119 11,32% 25451,5 11,36% 

15 Не проживають 

більше 3-х років 

22457 8,44% 35787,2 15,97% 

Разом 266085 100,00% 224077 100,00% 
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2.  Контрольна функція. У ході моніторингу здійснюється 

комплексний контроль за дотриманням чинного законодавства, 

роботою конкретного підрозділу або служби підприємства, а 

також спільною роботою всіх відділів. Моніторинг покликаний 

забезпечити правильну оцінку ситуації. У рамках реалізації цієї 

функції в підприємстві повинна бути розроблена й впроваджена 

система раннього виявлення відхилень у ході господарських 

процесів і виконання управлінських рішень, а також створені 

підходи щодо проведення заходів, які спрямовано на 

коректування несприятливих явищ. 

3. Аналітична функція. За допомогою моніторингу можна 

виявити вплив окремих господарських операцій на фінансове 

благополуччя підприємства, провести глибоку й всебічну оцінку 

результатів діяльності й попередити фінансові ризики. За 

здійснення цієї функції відповідає аналіз дебіторської 

заборгованості. 

Таким чином, моніторинг являє собою більше високу 

організаційну систему стосовно обліку, аналізу й контролю, які 

самі по собі носять дискретний характер, а моніторинг допускає 

безперервність, можливість прогнозування, націленість на 

попередження негативних змін на основі оперативного 

відстеження стану об'єкта, що стає можливим тільки в результаті 

взаємодії обліку, аналізу й контролю в часі. 

Сучасна господарська діяльність вимагає наявності 

своєчасної економічної інформації, яка б задовольняла потреби 

управління сучасним бізнесом і була ефективним засобом 

контролю. Забезпечення зацікавлених осіб своєчасною і 

адекватною інформацією – це одна з основних функцій обліку, як 

і контроль та аналіз. 

В.М. Олійничук відзначає, що облікова і, особливо, звітна 

інформація – це основа для прийняття важливих управлінських 

рішень як усередині підприємства, так і поза ним. Особливу 

важливість при цьому має саме фінансова звітність, оскільки нею 

можуть користуватися як внутрішні користувачі, так і зовнішні. 

Вона забезпечує кількісну інформацію для реалізації функцій: 

планування; організації; мотивації; контролю [323, с. 216]. 

Однак облікова інформація у її стандартному вигляді 

зрозуміла далеко не всім. Крім того її інтерпретація має бути 
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однакова для всіх користувачів і ґрунтуватися на чинному 

законодавстві. Але не завжди формою отримання такої 

інформації є залучення до справи спеціалістів. 

Власники (керівники підприємств) мають право 

самостійного ведення обліку та складання звітності. Така форма 

організації обліку має свої переваги, але існують і недоліки. 

Зрозумілою є позиція тих керівників, які намагаються з одного 

боку  самостійно формувати облікову інформацію, і одночасно 

використовувати її для аналітичних процедур, тобто бути 

головними її користувачами. У країнах з розвинутою економікою 

для досягнення успіху керівник має реально моделювати бізнес, 

передбачити кризи, впливати на їх хід і наслідки. 

Цей факт є актуальною проблемою для керівників і стає 

головною причиною, яка спонукає останніх до формування 

певних знань для підвищення своєї обліково-аналітичної 

компетенції. Водночас це висуває установам освіти нові вимоги 

до освітньо-кваліфікаційного рівня і якості підготовки керівників 

на різних ступеневих рівнях освіти. 

Колишнє єдине функціональне призначення облікових 

фахівців - рахівництво - відсунуто на задній план новими цілями 

й змістом обліково-аналітичної інформації. Крім того, якісно 

змінилися потреби користувачів облікової інформації, 

насамперед - власників. 

Сучасне забезпечення інформацією (в тому числі для 

власних потреб) повинно по-перше опиратися на фундаментальні 

теоретичні знання, по-друге, своєчасно враховувати зміни 

правового поля, і, по-третє задовольняти потреби системи 

управління бізнесом. 

Це забезпечується всебічною економічною грамотністю, 

сумлінним відношенням до роботи, готовністю орієнтуватися в 

нестійкому макроекономічному середовищі й багатьма іншими 

професійними якостями. Актуальним завданням системи освіти є 

формування й розвиток цих якостей у керівників на етапі їхньої 

професійної підготовки, або в процесі підвищення їх професійних 

здібностей. 

На етапі введення в спеціальність доцільно обмежитися 

загальним ознайомленням із професією. Формування 

правильного подання про майбутню професію на першій стадії 
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освіти дозволяє розвити інтерес до процесу навчання, виховати 

почуття відповідальності, прищепити акуратність у роботі, 

визначити власні пріоритети. Використання проекторів у 

навчальному процесі допомагає візуально представити 

робітникам їхню майбутню діяльність. 

Вивчення управлінського обліку та інших облікових 

дисциплін допускає застосування великого обсягу наочного 

матеріалу. Наявність лекційних аудиторій, оснащених сучасним 

обладнанням для проведення презентацій ставить лекційний 

процес на якісно новий рівень. У той же час такі технології 

потребують знання сучасних програмних продуктів для 

підготовки й проведення презентацій, а також значних витрат 

часу на попередню підготовку. 

Програма Microsoft Power Point, що є елементом серії 

програм Office забезпечує подання складних для викладу об'єктів 

за допомогою різних технологічних прийомів. 

Одним із методів підготовки майбутніх керівників є 

практика. Пояснення практикантам цілей, завдань і правил 

проходження практики відповідно до навчальної програми, як 

правило викликає безліч питань і у самих практикантів й у 

представників бази практики й у керівників практикою. 

Порядок укладання й форми договорів з підприємствами, 

порядок видачі направлень, правила ведення щоденника 

практики, оформлення звіту про практику та інші питання 

підлягають поясненню ще до початку практики. Врахувати всі 

вимоги, що висуваються до організації проходження практики, 

допоможе підготовлена конференція з використанням 

обладнання для проведення презентацій. 

Ефективному розумінню сутності обліково-аналітичних 

процедур сприяє методика моделювання облікових процедур, яка 

передбачає визначення певних облікових моментів під час 

здійснення і реєстрації стандартних господарських операцій. 

Наприклад, важливою процедурою облікової реєстрації 

розрахункових операцій між продавцем (постачальником) і 

покупцем (замовником) за товари, роботи та послуги є 

визначення і відображення в обліку двох наступних моментів: 

момент визнання податкового зобов’язання і момент визнання 

податкового кредиту. 
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Всі облікові моменти в розрахункових операціях виникають в 

процесі товарного обігу. Порядок їх відображення в обліку залежить 

від двох основних факторів: 1-й фактор - тип господарського 

процесу: розрахунки, що пов’язані із процесом постачання ТМЦ або 

одержанням робіт, послуг (розрахунки з постачальниками та 

підрядниками); розрахунки, що пов’язані із процесом збуту товарів, 

робіт, послуг (розрахунки з покупцями та замовниками); 2-й фактор 

- договірні умови розрахунків: розрахунки за умов одержання 

(видачі) авансів (передплати) за товари, роботи, послуги; розрахунки 

за фактом поставки товарів, робіт, послуг. Ці два фактори 

викликають різноманітність облікових моментів в розрахункових 

операціях за товари, роботи та послуги. 

В таблиці 4.4 зроблено спробу уніфікувати типові облікові 

моменти в залежності від різних господарських процесів та умов 

поставки. Для цього використовувався запропонований методичний 

підхід до кодування типових господарських операцій. В таблиці 

процес постачання позначено літерою А, а процес збуту – літерою 

В, код розрахунків без передплати – 01, за передплатою – 02. В 

результаті отриманий код А01.1 відповідає обліковому моменту, що 

пов’язаний з виникненням зобов’язання перед постачальником в 

операціях постачання ТМЦ без передплати. 

Таблиця 4.4 

Облікові моменти залежності від різних господарських 

процесів та умов поставки* 

Договорі 

умови 

Господарські процеси 

А. Постачання В. Збут 

Облікові моменти 

01. Без 

передплати 

А01.1. Виникнення зобов’язання 

перед постачальником 

В01.1. Виникнення дебіторської 

заборгованості покупця 

А01.2. Погашення зобов’язання 

постачальником 

В01.2. Погашення дебіторської 

заборгованості покупцем 

02. За 

передплатою 

А02.1. Виникнення дебіторської 

заборгованості за авансами 

виданими постачальнику 

В02.1. Виникнення зобов’язання 

за авансами одержаними від 

покупця 

А02.2. Виникнення податкового 

кредиту з ПДВ 

В.02.2. Виникнення податкового 

зобов’язання з ПДВ 

А02.3. Погашення дебіторської 

заборгованості постачальником 

В.02.3. Погашення зобов’язання 

перед покупцем 

А02.4. Врахування податкового 

кредиту з ПДВ 

В.02.4. Врахування податкового 

зобов’язання з ПДВ 

*Складено автором 
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В розрахунках, що пов’язані із процесом постачання ТМЦ 

або одержанням робіт, послуг, облікові моменти можна 

представити на часовій шкалі tА  (рис. 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Облікові моменти процесу постачання* 
*Складено автором 

В розрахунках, що пов’язані із процесом збуту готової 

продукції, товарів або реалізацією послуг облікові моменти 

можна представити на часовій шкалі tВ (рис. 4.8). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 4.8. Облікові моменти процесу збуту* 
*Складено автором 

Для формування інформації про розрахунки на підставі 

індивідуального попиту (тобто з покупцями) та індивідуальної 

пропозиції (тобто з продавцями) потрібно враховувати дію 

економічних законів з урахуванням особливостей національного 

фінансового законодавства. 

Розглянемо схеми виникнення різних облікових моментів 

більш детальніше. Дебіторська заборгованість за товари, роботи 

та послуги є поточною заборгованістю бо виникає в ході 

нормального операційного циклу (рис. 4.9). 

А02.1 

tА 
А01.

1. 

А01.2

. 
А02.3

. 
А02.2
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А02.4

. 

А01. Без передплати 

 
А02. За передплатою 

 

В02.3. 

tВ 
В01.1. 

В02.1. В01.2. 

В02.2. В02.4. 

В01. Без передплати 

В02. За передплатою 
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Рис. 4.9. Схема виникнення облікового моменту В01.1. 
*Складено автором 

В розрахунках з покупцями та замовниками дебіторська заборгованість 

за товари, роботи та послуги виникає у момент відвантаження продукції 

(виконання робіт, надання послуг), якщо ця операція супроводжується 

представленням покупцю рахунка. В обліку продавця сума дебіторської 

заборгованості відображена у складі рахунків до отримання. 

Нормальною формою урегулювання взаємних розрахункових 

операцій у цьому випадку є погашення дебіторської заборгованості 

шляхом одержання від покупця грошових коштів, відповідно до 

пред’явленого рахунка (рис. 4.10). 

Рис. 4.10. Схема виникнення облікового моменту В01.2.* 
*Складено автором 

В розрахунках з постачальниками та підрядниками 

дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги виникає 

в момент видачі авансу (передплати) (рис. 4.11). Тоді, в обліку 

покупця сума дебіторської заборгованості міститься у складі 

авансів виданих (стаття 180 пасиву балансу). 

 

 

 

 

 

Рис. 4.11. Схема виникнення облікового моменту А02.1.* 
*Складено автором 
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Постачальник Підприємство-покупець 

Момент визнання 

дебіторської 

заборгованості активом 

Дебітор 
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В цьому випадку формою урегулювання взаємних 

розрахункових операцій і погашення дебіторської заборгованості 

є отримання від постачальника продукції (товарів, робіт, послуг), 

відповідно до суми передплати. При цьому для списання з 

балансу суми дебіторської заборгованості в обліку покупця має 

бути зроблений запис наступного змісту – «врахована сума 

виданого авансу» (рис. 4.12). 

 

Рис. 4.12. Схема виникнення облікового моменту А02.3.* 
*Складено автором 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги є 

сумою заборгованості  постачальникам і підрядчикам за  матеріальні 

цінності, виконані роботи та  отримані послуги (крім заборгованості, 

забезпеченої векселями). В розрахунках з постачальниками та 

підрядниками кредиторська заборгованість (зобов’язання) за товари, 

роботи та послуги виникає в момент одержання продукції (товарів, 

робіт, послуг), якщо ця операція супроводжується одержанням від 

постачальника або підрядника рахунка. В обліку покупця сума цієї 

кредиторської заборгованості відображена у складі рахунків до 

сплати (рис. 4.13). 

 

Рис. 4.13. Схема виникнення облікового моменту А01.1.* 
*Складено автором 

Дебітор 
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Для урегулювання взаємних розрахункових операцій у 

цьому випадку є погашення зобов’язання шляхом перерахування 

(передачі) грошових коштів постачальнику (підряднику), 

відповідно до рахунка. В результаті розрахунків грошові потоки 

направлені до постачальника (підрядника) зменшують 

зобов’язання (рис. 4.14). 

Рис. 4.14. Схема виникнення облікового моменту А01.2.* 
*Складено автором 

В розрахунках з покупцями та замовниками також можуть 

виникати зобов’язання, що пов’язанні із розрахунками за товари, 

роботи та послуги.  Таке зобов’язання виникає, перш за все в 

момент одержання авансу від покупця (замовника). У цьому 

випадку, в обліку продавця сума зобов’язання  міститься у складі 

авансів одержаних (стаття 540 пасиву балансу) (рис. 4.15). 

Рис. 4.15. Схема виникнення облікового моменту В02.1.* 
*Складено автором 

Для погашення зобов’язання перед покупцями та 

замовниками підприємство-продавець має на суму одержаного 

авансу відвантажити певну кількість продукції, виконати певні 

роботи або надати послуги. Сума переданої продукції (робіт, 

послуг) підтверджується накладною.  

При цьому для списання з балансу суми зобов’язання в 

обліку продавця має бути зроблений запис наступного змісту – 

«врахована сума одержаного авансу» (рис. 4.16). 

Кредитор 
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Рис. 4.16. Схема виникнення облікового моменту В02.3. 
*Складено автором 

Відображення в обліку розрахункових операцій 

ускладнюється додатковими операціями, що пов’язанні з 

відображенням суми ПДВ. Згідно із податковим законодавством 

розрахунки за товари, роботи та послуги передбачають 

одночасній облік ПДВ. 

Причому визначення податкового зобов’язання або 

податкового кредиту, а також особливість їх відображення в 

облікових регістрах залежить від двох факторів: від того, з яким 

контрагентом ведуться розрахунки – з постачальником 

(продавцем) або з покупцем (замовником); від того, яка з 

господарських операцій є першою подією – товарна 

(відвантаження продукції), або грошова (передача грошових 

коштів). 

Для систематизації облікових записів нами пропонується 

таблиця двобічного обліку (у покупця та у постачальника) на 

прикладі операцій придбання основних матеріалів (табл. 4.5). 

В результаті проведеного дослідження доведено, що тільки 

два типових господарських процеси тягнуть велику 

різноманітність певних обліково-інформаційних моментів. Їх 

розподіл і класифікація у даних ділянках дозволяє 

стандартизувати облікову інформацію і привести її до єдиних 

облікових процедур. Це облегшить ідентифікувати і розуміти 

нормативно-законодавчі акти стосовно типових облікових 

моментів. 

Кодування облікових моментів може забезпечити   

можливість однозначного тлумачення облікової інформації всіма 

користувачами. Наукова новизна результатів представлених 

результатів дозволяє в подальшому систематизувати та 

уніфікувати інші ділянки обліково-інформаційних процедур. 

Накладна 
Покупець Підприємство-продавець 

Момент погашення 

зобов’язання 

Кредитор 
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Таблиця 4.5 

Двобічний облік на прикладі операцій придбання основних 

матеріалів* 
ОБЛІК У ПОКУПЦЯ ОБЛІК У ПОСТАЧАЛЬНИКА 

Операції постачання 

(розрахунки з постачальником) 

Операції збуту 

(розрахунки з покупцем) 

Перша подія – товарна операція, друга подія – розрахункова операція 

Придбано основні матеріали Реалізовано готову продукцію 

1. Оприбутковано матеріали 

(момент виникнення зобов’язання) 
Дт  

1000 

1. Відображено дохід від 

реалізації (момент 

виникнення дебіторської 

заборгованості) 

Дт Кт 

1200 
201 

 

631 
361 701 

 - відображена сума ПДВ 641 631 200  - у тому числі ПДВ 701 641 200 

2. Оплата рахунка постачальника 

за матеріали (момент погашення 

зобов’язання) 

 

631 311 1200 

2. Отримано за рахунком 

від покупця (момент 

погашення дебіторської 

заборгованості) 

311 
 

361 1200 

Перша подія – передоплата (аванс), друга подія – товарна операція 

1. Перераховано аванс 

постачальнику за матеріали (момент 

виникнення дебіторської 

заборгованості) 

 

371 311 1200 

1. Одержано аванс від 

покупця за матеріали 

(момент виникнення 

зобов’язання) 

311 
 

681 1200 

 - у тому числі ПДВ (момент 

виникнення податкового кредиту) 641 644 200 

 - у тому числі ПДВ (момент 

виникнення податкового 

зобов’язання) 

643 641 200 

2. Оприбутковано матеріали 
201 631 1000 

2. Відображено дохід від 

реалізації 
361 701 1200 

 - відображена сума ПДВ 644 631 200  - у тому числі ПДВ 701 643 200 

3. Враховано суму виданого авансу 

(момент погашення дебіторської 

заборгованості) 

631 
 

371 1200 

3. Враховано суму 

одержаного авансу (момент 

погашення зобов’язання) 

 

681 361 1200 

 *Складено автором  

 

Важливим етапом підготовки фахівця у сфері облікової 

інформації є їхня наукова діяльність. Сучасні засоби обробки 

інформації дозволяють створювати проекти, що містять масу 

наочного матеріалу. Економічна інформація краще сприймається 

у вигляді таблиць, графіків, діаграм, гістограм, які можна 

представити в будь-якій формі. 

За допомогою презентаційних програм наочно 

представляються особливості оформлення структурних частин 

роботи на конкретних прикладах. Це дозволяє позбавити наукових 

керівників від пояснення технічних аспектів оформлення роботи і 

переключити їхню працю на наукову сторону. 

Не менш важливим є правова підготовка керівників. 

Сучасний стан нормативно-правової бази не виключає протиріч у 

її тлумаченні, що викликає проблеми при вирішенні 

управлінських завдань. До того ж, практично всі інструктивні 

документи містять посилання на інші нормативні акти.  

розрахунки 
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Це викликає необхідність взаємозалежного вивчення 

декількох документів одночасно. Крім того, виконання окремих 

господарських операцій спирається на нормативи, що діяли ще в 

радянському правовому полі, і не відповідають цілям ринкової 

економіки. 

Для керівників важливо, щоб пошук необхідних документів 

не був тривалим і трудомістким процесом. Це вимагає наявності 

в сучасного керівника наступних знань, умінь і навичок: знання 

системи органів влади; знання ієрархічної послідовності 

нормативно-правових й інструктивних документів; уміння 

розбиратися в структурі реквізитів нормативно-правових актів та 

їх історії; уміння вести архів законодавчих документів. 

Вивчення нових методів пошуку інформації із 

застосуванням нових інформаційних технологій покликано 

полегшити й прискорити цю частину обліково-аналітичної 

роботи, зробити її більш ефективною. Таку можливість надають 

такі програмні періодичні видання як правова система 

«Законодавство України», комп'ютерна бібліотека «ЛІГА-

ЗАКОН», електронний збірник нормативно-законодавчих актів 

«Довідник бухгалтера», «Довідник ділової людини» тощо. 

Ці програми засновані на використанні гіпертексту, що 

дозволяє швидко перемикатися між взаємозалежними 

документами, відслідковувати їхню узгодженість та історію. 

Використання потужного пошукового апарату дає можливість 

знайти документ не тільки за набором слів у його тексті, але й за 

фразою, словосполученням, за реквізитами (номером, датою, 

типом, органом тощо), за словами з назви документу або за 

тематичними класифікаторами.  

Крім того, керівник одержує можливість ведення власних 

баз даних, тематичних добірок й архівів з використанням різних 

способів сортування. На додаток керівник має можливість для 

здійснення поточного контролю за господарськими ресурсами та 

процесами. 

Національною системою обліку передбачено групування 

всіх господарських об’єктів за їх економічними ознаками. 

Групування об’єктів за класами, а внутрі класів за рахунками і 

субрахунками є основною ознакою їх класифікації. 
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Облікові дані, що містяться в бухгалтерських рахунках є 

первинною інформацією, яка, як правило, використовується для 

подальшого узагальнення і формування звітності. Для цього за 

принципом періодичності необхідно провести обробку 

інформації за звітний період [347]. 

Однак, в умовах автоматизації первинні дані можуть 

оперативно оброблятися і будуть корисними для поточного 

контролю. Для забезпечення передачі облікової інформації для 

прийняття управлінських рішень, крім фінансової звітності не 

передбачено жодних аналітичних форм. 

Структура, глибина господарської інформації залежить від 

вимог керівництва. Але використання інформаційно-аналітичних 

регістрів надасть процесу передачі інформації оперативності і 

зрозумілості. Типовість форм дозволить зменшити обсяг 

облікових процедур а їх вдала структура може підвищити 

інформативність і наявність даних. 

Управлінський облік, як відомо, не має строгої методології і 

аргументації з боку держави. Облікові показники, що 

формуються за допомогою рахунків (залишки, обороти, операції) 

є дуже інформативними і можуть бути використані для певних 

аналітичних і управлінських процедур.  

Навіть до етапу обробки, узагальнення інформації та складання 

фінансової звітності поточні дані є корисними для поточного управління. 

Не всі керівники підприємств розуміють корисність цієї інформації Для її 

застосування потрібна уніфікована методологія використання первинної 

облікової інформації для поточного управління. 

Використання певних рахунків залежить від багатьох 

економічних факторів і обраної облікової політики. Кожний 

рахунок має певні ознаки, а його специфічність характеризується 

певними признаками. Рахунок 10 містить інформацію про 

історичну вартість об’єктів основних засобів (Іоз), їх 

надходження, дооцінку, модернізацію, вибуття, уцінку (табл. 4.6) 

Для визначення балансової вартості (Боз) необхідно 

вилучити суму зносу основних засобів (Зоз) (табл. 4.7). Найбільш 

простий спосіб – це скористатися поточною інформацією про 

суму накопиченої амортизації (зносу), яка міститься на 

регулюючому контрактивному рахунку 131 «Знос основних 

засобів». 
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Таблиця 4.6 

Характеристика рахунку 10 «Основні засоби»* 
Тип Балансовий, активний 

Вид Інвентарний 

Облікові об’єкти 

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до 

нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений  для  

виконання  певних самостійних функцій; відокремлений 

комплекс конструктивно з'єднаних  предметів однакового або 

різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні 

пристосування,  приладдя,  управління та єдиний фундамент, 

унаслідок  чого   кожен  предмет  може  виконувати свої функції, 

а комплекс - певну  роботу   тільки в складі комплексу, а не 

самостійно; інший актив, що відповідає   визначенню основних 

засобів, або частина такого активу, що контролюється 

підприємством.  (Абзац   дев'ятий  пункту  4 в  редакції   Наказу 

Міністерства фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 ) 

Одиниця обліку Окремий інвентарний об'єкт 

Структура 

Д К 

Залишок на початок (Сп) Б031 Операції: 

вибуття 

уцінка 
Операції: 

надходження 

дооцінка 

модернізація 

Оборот (Обд) Оборот (Обк) 

Залишок на кінець (Ск) Б031 

Ск = Сп + Обд – Обк 

 

*Складено автором 

 

Боз = Іоз – Зоз                                                                           (4.1) 

Таблиця 4.7 

Характеристика рахунку 131 «Знос основних засобів»* 
Тип Балансовий, контрактивний 

Вид Регулюючий 

Облікові об’єкти 

сума амортизації об'єкту основних засобів  з   початку   його  

корисного  використання. ( Абзац шостий пункту 4 в редакції 

Наказу  Міністерства  фінансів  N  989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 ) 

Одиниця обліку Група основних засобів 

Структура 

Д К 

 Залишок на початок (Сп) Б032 

Операції: 

списання накопиченого  

зносу 

 

нарахування  

зносу 

Оборот (Обд) Оборот (Обк) 

 Залишок на кінець (Ск) Б031 

Ск = Сп + Обк – Обд 

*Складено автором 
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Перетворюючи формулу з використанням рахунків 

балансова вартість основних засобів може визначатися 

відповідно на початок (Боз(п)) і кінець (Боз(к)) періоду за обліковою 

формулами: 

Боз(п) = СпД10 – СпК 131                                                     (4.2) 

Боз(к) = СкД10 – СкК 131                                                       (4.3) 

Первинна інформація накопичується за минулі періоди часу 

і служить підставою для формування рішень за допомогою 

економічного аналізу. Для узагальнення первинної інформації 

про стан основних засобів, що використовуються на 

виробничому підприємстві будемо використовувати 

накопичувальний інформаційно-аналітичний регістр (табл. 4.8). 

Як бачимо, інформаційно-аналітичний регістр містить дані 

поточного обліку (гр.2,3), за якими визначається балансова 

вартість (гр. 3). 

Таблиця 4.8 

Інформаційно-аналітичний регістр* 

Облікові 

періоди 

Історична 

вартість 

СпД10 

Накопичувана 

амортизація 

СпК 131 

Балансова 

вартість 

Боз(п) 

Зміна 

Балансової 

вартості 

Січень 150700 14300 136400 4710 

Лютий 162520 17900 144620 8220 

Березень 165680 20250 145430 810 

Квітень 148510 23410 125100 -20330 

Травень 179780 20620 159160 34060 

Червень 183470 28900 154570 -4590 

Липень 240550 31500 209050 54480 

Серпень 240550 33670 206880 -2170 

Вересень 265700 35770 229930 23050 

Жовтень 281400 42800 238600 8670 

Листопад 292760 46700 246060 7460 

Грудень 298300 47510 250790 4730 

*Складено автором 

 

Більш досконалим цей документ буде виглядати в умовах 

використання електронних таблиць. В такому разі інформація про 

балансову вартість в кожному звітному періоді визначається 

автоматично, регулярно накопичується і завжди готова для 

надання користувачам за їх вимогою. Крім того є можливість 

запросити інформацію з більш високою деталізацією – в розрізі 

окремих інвентарних об'єктів. 
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Для виявлення тенденції і суттєвих вартісних змін ця 

інформація має бути представлена в іншому вигляді. 

Використовуючи інформаційно-аналітичний регістр складемо 

графік зміни поточної вартості (історичної, балансової) основних 

засобів (рис. 4.17). 

 
Рис. 4.17. Графік зміни поточної вартості  

(історичної, балансової) основних засобів* 
*Складено автором 

За такою інформацією можливо провести поточний 

управлінський аналіз за запропонованим методичним підходом: 

визначення критичних точок (моменти суттєвих змін); 

визначення і формулювання проблеми; пошук і визначення 

причин; формування рішення згідно зі стратегією; порівняння 

різних варіантів рішень з точки зору економічної ефективності. 

Аналізуючи інформацію за графіком можна визначити 3 

контрольні точки: А (квітень) – суттєве зменшення історичної і 

балансової вартості основних засобів; В (червень) – суттєве 

зростання суми зносу основних засобів; С (липень) – суттєве 

зростання історичної і балансової вартості основних засобів. С 

цього приводу можна виділити наступні типи змін (табл. 4.9). 

Економічна природа облікової інформації безпосередньо 

пов’язана із такими базовими економічними показниками як 

ринковий попит та пропозиція. Макроекономічні зміни в цих 

показниках мотивують індивідуальну поведінку автономних 

суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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Таблиця 4.9 

Типи змін вартості основних засобів* 
№ Зміни вартості Можливі причини Період 

1. Збільшення історичної і 

балансової вартості 

Відбулось надходження 

(модернізація) об’єктів 

основних засобів 

 

2. Зменшення балансової вартості 

(історична вартість не 

змінюється) 

Регулярне нарахування 

амортизації 

 

3.  Зменшення балансової вартості 

та історичної вартості 

1. Відбулось вибуття об’єктів 

основних засобів 

2. Регулярне нарахування 

амортизації 

 

4. Зменшення балансової вартості 

(історична вартість збільшилася) 

1. Відбулось надходження 

(модернізація) об’єктів 

основних засобів. 

2. Застосовано прискорений 

метод нарахування 

амортизації 

 

*Складено автором 

Закони попиту і пропозиції безумовно впливають на зміст та 

структуру операцій щодо розподілу ресурсів між суб’єктами 

господарювання. Серед детермінантів попиту та пропозиції існує багато 

показників і серед них такі, як ефективність управління витратами. 

Ефективність господарювання, економія трудових і 

матеріальних ресурсів залежать від того, як підприємство 

вирішує питання управління витратами , яке передбачає пошук 

способів їх зниження [286, с. 69]. 

Ефективне управління витратами підприємства вимагає 

осмисленого підходу до господарських операцій, пов'язаним з 

їхнім виникненням. Чинним законодавством передбачені певні 

умови визнання витрат. Однак розходження в їхній економічній 

природі й причинах виникнення витрат, а також їхня залежність 

від виду облікової інформації й ролі в господарському 

середовищі часто приводять до адміністративних помилок. 

У першу чергу це стосується процесу збору, реєстрації й обробки 

інформації про витрати підприємства, що здійснюється за допомогою 

облікової інформації. Крім, того, наявність певних протиріч між 

фінансовим і податковим обліком не дозволяє адекватно сприймати 

витрати, як об'єкт управління. Разом з тим всі витрати підприємства 

мають типовий (стандартний) характер, що може бути використано в 

створенні алгоритмів управлінських рішень. 
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Витрати відображаються в обліку одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов'язань. При цьому зміни в 

балансових рахунках (активи й зобов'язання) в остаточному 

підсумку повинні призводити до зменшення власного капіталу 

підприємства (виключенням є зменшення капіталу внаслідок 

його вилучення або розподілу власниками). Таким чином такого 

роду операції викликають взаємодію (кореспондування) форм 

фінансової звітності, а саме Балансу (форма №1) і Звіту про 

фінансові результати (форма №2) (рис. 4.18). 
Зміни у фінансових звітах у момент визнання витрат за рахунок зменшення активів 
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Зміни у фінансових звітах у момент визнання витрат за рахунок збільшення 
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Рис. 4.18. Взаємозв'язок форм фінансової звітності в  

момент визнання витрат* 
*Складено автором 

Створення алгоритмів управлінських рішень засновано на 

використанні норм національних положень (стандартів) обліку й 

прийнятої на підприємстві системи облікової інформації (рис. 4.19). 

Двосторонній характер відображення господарської 

інформації допускає визнання витрат одночасно з визнанням 

доходу, для одержання якого вони здійснені (принцип 

відповідності доходів і витрат). 

У процесі господарської діяльності підприємство здійснює 

звичайну діяльність (операційну, фінансову й інвестиційну) і 

надзвичайну діяльність. Віднесення витрат до певного виду діяльності 

залежить від економічного змісту господарської операції (табл. 4.10). 
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Рис. 4.19. Алгоритм визнання витрат* 
*Складено автором 

 

З погляду доцільності підприємство здійснює витрати на 

певні господарські цілі, які згодом виправдуються одержанням 

доходів. Особливості технологічного процесу можуть викликати 

побічні витрати (наприклад - відходи виробництва). У цьому 

випадку підприємство має недоцільні витрати, однак вони 

можуть бути виправдані в результаті реалізації отриманих 

об'єктів. Ці витрати є продуктивними, тому що спрямовані на 

створення продукту (роботи, послуги). 
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Таблиця 4.10 

Структура витрат господарської діяльності* 
Витрати, що пов'язані з виробництвом продукції 

(наданням послуг) 
 

Операційні 

витрати  

В
и

тр
ати

 зв
и

ч
ай

н
о
ї д

ія
л
ь
н

о
сті 

Витрати, що пов'язані з обслуговуванням виробничого 

процесу 
 

Витрати, що пов’язані з науковими дослідженнями й 

розробками 
 

Витрати, що пов'язані з реалізацією продукції   

 

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом  

Фінансові 

витрати  

Витрати з фінансової оренди  

Інші витрати, що пов'язані із залученням капіталу  

Втрати від участі в капіталі  

 

Витрати, що пов'язані з виробничими аваріями, 

стихійними лихами, катастрофами, а також з ліквідацією 

їхніх наслідків 

 Надзвичайні витрати 

*Складено автором 

 

Ті витрати, які отримано в результаті технологічних 

помилок, або виробничих аварій не є доцільними й не 

виправдовуються доходами. Як правило, ці витрати спричиняють 

виникнення нових непродуктивних витрат, що пов'язані з 

виправленням помилок або ліквідацією негативних наслідків. Для 

підприємства такі витрати є доцільними, однак вони не будуть 

виправдані доходами (рис. 4.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.20. Схема доцільності витрат* 
*Складено автором 
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Витрати сучасного підприємства являють собою досить 

складну й різноманітну систему, що складно піддається 

стандартним методам управління. Однак витрати, як об'єкт 

обліку відіграють дуже важливе значення у формуванні 

підсумкових звітних показників, які відображаються у формах 

фінансової звітності. Представлена схема дозволяє співставляти 

показники двох форм фінансової звітності (Баланс (ф.1) і Звіт про 

фінансові результати (ф.2)) і перевіряти правильність їхнього 

складання. Результати досліджень можна використовувати для 

автоматизації процесу прийняття рішень про віднесення витрат 

до певного звітного періоду, про доцільність витрат, а також для 

аналізу продуктивності витрат підприємства. 

У перспективі необхідно вивчити не менш складне питання 

створення алгоритмів управління умовно-постійними й умовно-

змінними витратами; прямими й непрямими витратами. Подальші 

дослідження можуть бути спрямовані на використання 

алгоритмів прийняття управлінських рішень у формуванні 

найбільш прийнятних методів і прийомів ведення облікових 

процедур з обліку випуску готової продукції. 

Облік випуску готової продукції та її реалізації на 

підприємстві повинен будуватися з урахуванням особливостей 

галузі. Найбільш яскраво ці особливості виражаються в характері 

технологічного процесу виробництва, формах його організації, 

методичних підходах й принципах обліку витрат на виробництво 

й реалізацію виробів. 

Люба галузь являє собою масове потокове виробництво. 

Масовість виробництва обумовлена випуском основних видів 

продукції. Вона створює сталість структури праці на окремих 

ділянках, що сприяє поділу праці й спеціалізації окремих ділянок 

технологічного процесу. Для виробництва характерна 

безперервність технологічного процесу, що визначає форму 

організації виробництва й праці. 

У великих містах підприємства здебільшого спеціалізовані 

на випуску одного або декількох видів підприємств. Це 

економічно вигідно, тому що перебудова технологічного процесу 

для випуску іншого найменування вимагає додаткових витрат 

часу та коштів. Підприємства в невеликих містах випускають 

продукцію в розширеному асортименті. 
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Немаловажною особливістю любої галузі є характер і 

властивість готової продукції. У зв'язку із цим існують 

оперативні склади, розраховані на невелику кількість продукції. 

Це також впливає на підходи щодо обліку реалізації продукції. 

До особливостей продукції варто віднести й те, що обсяг 

виробництва перебуває в постійній залежності від попиту 

населення, що коливається в розрізі місяця, тижня, окремої доби. 

Часті коливання попиту при постійному штаті робітників 

змушують підприємства працювати неритмічно, викликають за 

інших рівних умов збільшення витрат виробництва, зниження 

продуктивності праці й ефективності виробництва. 

Отже, інформаційна система, що використовується на 

підприємстві, повинна відповідати всім цим особливостям. Тобто 

вона повинна мати децентралізовану організаційну форму із 

широкою мережею автоматизованих робочих місць різних рівнів 

з модульним виконанням. 

У системі повинно використовуватися програмне 

забезпечення з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, для 

користувачів з різними навичками роботи на персональному 

комп’ютері. Настройка параметрів комп'ютерної системи 

повинна відбуватися в найкоротший термін, а експлуатаційні 

витрати комп'ютерної системи бути на прийнятному рівні. 

Характерною рисою використання комп'ютерної 

інформаційної системи в обліку готової продукції та її реалізації є 

те, що, дані, які поступають, служать для оперативного контролю 

паперових документів (накладних, відомостей тощо). 

На підприємстві готова продукція здається на оперативний 

склад за накладними. Оперативний склад підприємства 

розрахований на певну кількість готової продукції. Щогодини на 

склад надходить нова партія готової продукції, а та, що надійшла 

раніше, реалізується фізичним і юридичним особам, що 

займаються реалізацією продукції, а також у магазини власної 

торговельної мережі підприємства. 

Накладні виписуються у двох екземплярах цехом-здавачем, і 

після підпису уповноваженої посадової особи цеху й відділу 

лабораторного контролю разом із продукцією здаються на оперативний 

склад. Один екземпляр накладної з розпискою завідувача складом про 

прийняття готової продукції повертається цеху-здавачу. 
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На підставі другого екземпляру накладної матеріально 

відповідальна особа робить запис в картках складського обліку 

про оприбуткування готової продукції, після чого разом з 

матеріальним звітом передає накладні в бухгалтерію. 

Одночасно з надходженням продукції на оперативний склад, 

завідувач складом, на своєму автоматизованому робочому місці 

здійснює синхронну реєстрацію продукції й передачу даних в 

обліковий відділ. Один раз на добу (наприклад – в 16
00

) обліковий 

відділ порівнює дані матеріального звіту й накладних з даними, 

що передані завідувачем складом (рис. 4.21). 
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Комунікаційні канали комп'ютерної системи  

Рис. 4.21. Оприбуткування готової продукції на 

підприємстві* 
*Складено автором 

На оперативному складі облік готової продукції в картках 

складського обліку повинен вестися за прибутковим й 

видатковим документом. Записи в картках необхідно робити за 

кожним записом. В обліковому відділі необхідно вести відомість 

(реєстр) залишків готової продукції. Відомість потрібно складати 

за кожним днем роботи підприємства. Складання відомості 

здійснюється автоматично за даними, що отримуються з 

автоматизованого робочого місця завідувача складом. 
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Кожний вид продукції має свій обліковий номер, що 

присвоюється з моменту запису продукції до реєстру. При 

надходженні продукції на склад, обліковий працівник складу, 

вводить наступні дані в комп'ютерну систему: номер цеху, Ф.І.П. 

і посаду особи, що здала продукцію на склад, обліковий номер за 

кожним видом продукції, що надійшла, найменування продукції, 

фактична кількість продукції, що надійшла. 

Після введення, дані необхідно направляти в обліковий 

відділ, де вони звіряються із даними відомості (реєстру) готової 

продукції. Звірка даних відомості (реєстру) з даними, що введені 

в комп'ютерну систему, здійснюється також, один раз на добу в 

16
00

. Після звірки дані необхідно відправляти в архів. 

В обліковому відділі, на підставі здавальних накладних, 

необхідно вести відомість (реєстр) випуску готової продукції за 

звітний місяць, у якій випущена з виробництва продукція групується 

за видами і сортами (номенклатурними номерами) і відображається 

у двох оцінках - за обліковими цінами (за плановою собівартістю) і 

за фактичною собівартістю (яка визначається наприкінці місяця 

після складання звітної калькуляції). 

Шляхом порівняння цих показників між собою можна 

визначити відхилення між плановою й фактичною собівартістю 

(економія, перевитрати) як за окремими видами продукції, так і за 

всім випуском. Ці дані використаються для контролю за 

виконанням плану щодо собівартості продукції. 

Потім необхідно скласти відомість (реєстр) випуску готової 

продукції за звітний місяць автоматично на підставі даних, що 

введені раніше. Дані відомості (реєстру) випуску готової продукції з 

виробництва можуть служити підставою для її оприбуткування. 

Оперативний контроль за виконанням договорів поставки на 

підприємстві повинен здійснюватися відділом збуту. Для цього 

кожний договір після його укладання необхідно реєструвати у 

спеціальному автоматизованому журналі, у якому вказують дату 

укладання договору, найменування покупця, розмір поставки. 

Для відвантаження продукції покупцям на підприємстві 

небхідно створити транспортно-експедиційний відділ (експедицію). 

Функції транспортно-експедиційного відділу полягають в 

навантаженні продукції, доставці продукції покупцю, формуванні й 

передачі за комунікаційними каналами замовлення тощо. 
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Документальне оформлення відвантаження продукції на 

підприємстві повинно бути наступним. Покупець надає 

диспетчеру, який перебуває в експедиції, документи, що 

підтверджують факт оплати продукції (копія платіжного 

доручення або прибутковий ордер). 

Диспетчер експедиції формує (заповнює) замовлення і 

виписує товарно-транспортну накладну. Оператор 

автоматизованого робочого місця набирає накладну (3 

екземпляри) і виписує пропуск на вивіз продукції з території 

підприємства на ім'я покупця. 

Одночасно з випискою замовлення диспетчер зі свого 

автоматизованого робочого місця за комунікаційними каналами 

передає дані в оперативний склад.  

Оперативний працівник, одержавши дані, звіряє їх з даними, 

що надані покупцем. Після чого, він здійснює відбір і 

навантаження продукції відповідно до даної накладної Один з 

виписаних екземплярів накладної необхідно залишити у 

працівника складу, інший у споживача. 

Водій, після доставки продукції повинен розписатися в 

третьому екземплярі накладної, підтверджуючи тим самим факт 

доставки продукції, і віддати її працівнику складу. Працівник 

складу, розписавшись на накладній, що отримана від водія, 

передає її оператору транспортно-експедиційного відділу. 

Оператор вносить дані про поставку, дату поставки, номер 

замовлення, накладних у комп'ютерну систему, після чого додає 

документи до звіту зміни (рис. 4.22). 

Наступного дня в 16
00

 за автоматизованими 

комунікаційними каналами обліковий відділ повинен здійснити 

запит у транспортно-експедиційний відділ. Запит полягає у 

відборі інформації з дати доставки. Потім, на підставі отриманих 

даних, обліковий відділ повинен сформувати реєстр щодо 

відвантаженої продукції за минулий день і здійснити рознесення 

оплати по банку й касі. 

Кожні 10 днів працівники бухгалтерії повинні 

здійснювати роздруківку даних реєстру для звірки його даних 

з даними, що занесені оператором транспортно-

експедиційного відділу на наявність розбіжностей і 

коректування сум податкових платежів (рис. 4.23). 
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Рис. 4.22. Відвантаження готової продукції на підприємстві* 

*Складено автором 

Щодоби, дані, що відображаються в обліку щодо готової 

продукції, необхідно заносити в архів. Строк зберігання даних в 

архіві має складати 3 роки. 
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4. Звірення податкових, накладних, 

замовлень на паперовому носії 
    

Рис. 4.23. Формування реєстру щодо 

відвантаженої продукції* 
*Складено автором 

 

Після закінчення строку зберігання, дані, що відображені на 

паперових носіях, необхідно знищувати, а дані в електронному 

виді необхідно стирати з комп'ютерного носія. 

 

4.3. Обліково-оціночні аспекти управління  

інтелектуальним капіталом 

 

Багато об'єктів господарського середовища підприємства 

нематеріальні. Такими є: дебіторська заборгованість, витрати 

майбутніх періодів, вкладення в цінні папери. Але жоден із цих 

об'єктів не є тим, що має на увазі обліковий спеціаліст під 

нематеріальними активами. Найбільш складним обліковим 

об’єктом нематеріальних активів з погляду управління є права на 

інтелектуальну власність. 

Сучасне підприємництво все більше залучає до 

господарської діяльності права володіння новітніми 

технологіями. Підтверджуючи таким чином право власності на 

такі активи, керівництво ставить за мету формування 

інтелектуального капіталу, який є компонентом необоротних 

активів у складі нематеріальних. 
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Нематеріальні активи представляють собою специфічні 

активи підприємства, що мають такі характеристики: відсутність 

матеріальної форми; довгостроковість використання; здатність 

приносити прибуток. 

Нематеріальні активи можна поділити на специфічно 

ідентифіковані (патенти, авторські права, ліцензії тощо), для яких 

можуть бути визначені витрати на придбання й термін корисного 

використання, і нематеріальні активи, які дають підприємству 

певні права й привілеї, але для яких практично неможливо 

однозначно визначити витрати на придбання й термін 

використання (гудвіл). 

Специфічність такого виду капіталу як інтелектуальний 

обумовлена його складною сутністю та процесами 

формування, оцінки та реалізації. Найбільш спірним  є 

питання ототожнення інтелектуального капіталу виключно з 

однією з його складових – людським, технологічним або 

ринковим капіталом. Зважаючи на це, доцільно буде 

визначити термін «інтелектуальний капітал» як вартість 

людських, технологічних та ринкових ресурсів, 

використання яких у поєднанні з фізичним капіталом в 

процесі виробничо-господарської діяльності забезпечує 

формування підприємством конкурентних переваг 

нематеріально характеру та отримання наднормативного 

прибутку [468, с. 262]. 

Нематеріальні об'єкти ми відносимо до активів, незважаючи 

на те, що вони не мають речовинного втілення. Отже, їхнє 

визнання має відповідати тим же правилам, що й для всіх активів, 

а саме: задовольняти визначення активу; бути вимірюваним, 

значимим, достовірним. 

Перед управлінським персоналом підприємства повинні 

стояти такі завдання: вивчення правових аспектів залучення 

інтелектуального капіталу до господарської діяльності сучасних 

суб'єктів господарювання; використання основних облікових 

методів управління інтелектуальним капіталом з урахуванням 

досвіду провідних зарубіжних підприємств; пошук шляхів 

удосконалення використання об'єктів інтелектуальної власності 

на основі обліково-аналітичної інформації. У МСФЗ-38 визначені 

такі категорії визнання нематеріальних активів (рис. 4.24). 
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Рис. 4.24. Критерії визнання нематеріальних активів* 
*Складено автором 

Правила обліку нематеріальних активів є одними з 

найскладніших і неоднозначно розв'язуваних питань в обліковій 

політиці підприємств. 

У міжнародній практиці найбільш складні облікові 

проблеми, з приводу яких немає єдиної думки в різних країнах, 

виникають в обліку об'єктів інтелектуальної власності (авторські 

права, патенти, ноу-хау тощо). 

Здійснення господарської діяльності на сучасному 

підприємстві вимагає використання гнучких технологічних 

систем, заснованих на залученні продуктів спрямованого 

наукового пошуку або авторських розробок окремих осіб. 

Критерії визнання нематеріальних активів 

Можливість використання у виробництві, комерційних операціях або управлінні 

Одержання економічної вигоди протягом більш ніж одного звітного періоду 

Відсутність призначення до продажу в нормальних умовах 

Наявність документів, що підтверджують права на використання активу 

Активи відокремлюються від іншого майна як автономні об’єкти обліку 

Відсутня матеріальна форма, або вона не має вирішального значення під час визначення майна 
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Формування сприятливих умов для створення й 

застосування об'єктів інтелектуальної власності, а також для 

здійснення контролю за ефективністю їхнього використання в 

практиці роботи підприємства допускає наявність певних 

управлінських процедур. 

Об'єктивний і суб'єктивний характер об'єктів інтелектуальної 

власності, специфіка їхнього використання вимагає специфічного 

підходу до облікових процедур, спрямованих на забезпечення 

ефективної експлуатації цих об'єктів у практиці господарської 

діяльності сучасного підприємства. 

Управління інтелектуальним капіталом у 

мікроекономічному середовищі підприємства може будуватися, 

виходячи зі ступеня ідентифікації об'єктів інтелектуального 

капіталу (рис. 4.25). 

Рис. 4.25. Ступені ідентифікації об'єктів  

інтелектуального капіталу* 
*Складено автором 

Правовий захист поширюється лише на інтелектуальний 

капітал, що відокремлений від фізичної особи та від 

підприємства. Лише такі об'єкти можна вважати активами 

підприємства в повному розумінні слова. Проте керівництво 

підприємства у своїх діях має враховувати наявність 

інтелектуального капіталу всіх трьох типів. 

Одним з варіантів створення об'єктів, які надалі можна 

визнати інтелектуальною власністю підприємства й зарахувати 

до складу нематеріальних активів, є службовий винахід. 

Діяльність підприємства, що спрямована на дослідження й 

розробки, здійснюється за допомогою залучення кваліфікованих 

фахівців, службові обов'язки яких допускають виконання робіт, 

що можуть призвести до створення винаходу або нового 

конструктивного рішення. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Відокремлений від 

конкретної фізичної 

особи 

Невідокремлений від 

підприємства 
Відокремлений від 

фізичної особи і 

підприємства 
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Якщо внаслідок досліджень на підприємстві зафіксовано 

технологічне рішення, що відповідає умовам 

патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню й 

промисловій придатності), працівник (колектив працівників), що 

одержав такий результат, сповіщає про це керівництво 

підприємства (роботодавця). 

Відповідність службового винаходу умовам 

патентоспроможності встановлюється за допомогою проведення 

кваліфікованої експертизи. Для цього оформляється письмове 

повідомлення про створений службовий винахід з описом, що 

повністю розкриває його суть. 

Керівництво підприємства протягом 4-х місяців після 

одержання повідомлення про створення службового винаходу 

має проаналізувати одержану інформацію й прийняти одне з 

декількох альтернативних рішень (рис. 4.26). 

Рис. 4.26. Альтернативні управлінські рішення з приводу 

розпорядження результатами досліджень* 
*Складено автором 

Під час вибору першого або другого варіанту управлінського 

рішення можна сказати, що рішення роботодавця спрямоване на 

створення інтелектуального капіталу, який є невіддільним від 

підприємства. Документом, що підтверджує право власності на 

винахід, є патент. Заявка на службовий винахід має оформлятися так, 

щоб виконувалася вимога єдності винаходу. Тобто заявка складається 

щодо одного або групи винаходів, що пов'язані єдиним задумом. 

У заявці на одержання патенту необхідно вказати відомості про 

підприємство-заявника, його юридичну адресу, а також ім'я 

Подати заявку до центрального органу 

виконавчої влади з питань охорони 

інтелектуальної власності на отримання 

патенту 

Передати право на отримання патенту 

іншому підприємству, установі, організації 

або фізичній особі 
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Прийняти рішення про збереження 

службового винаходу як конфіденційної 

інформації 

Оформити право 

власності на винахід 

Не розголошувати 

результати досліджень 

Передати (реалізувати) 

результати досліджень 
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винахідника й галузь, у якій досягнуті результати досліджень. 

Винахідник може вимагати, щоб його ім'я не згадували в публікаціях, 

зокрема й у відомостях про патенти. Проте цьому працівнику належить 

право авторства, що є невід'ємною частиною особистого права й 

охороняється безстроково. До заявки додається опис і формула 

службового винаходу. Опис має розкривати суть винаходу настільки 

ясно й повно, щоб його міг зрозуміти фахівець зазначеної галузі. 

Ухвалення рішення про заощадження службового винаходу як 

конфіденційної інформації допускає обов'язкове його використання. 

У разі невикористання результатів дослідження протягом чотирьох 

років право на одержання патенту на службовий винахід може 

перейти до винахідника або до його правонаступника. 

Одночасно керівництвом повинні бути визначені умови й 

розмір виплати винагороди працівнику. Розмір винагороди 

визначається відповідно до економічної цінності службового 

винаходу або інших економічних вигод, які можуть бути 

отримані підприємством внаслідок його використання. 

У обліковому відділі операції, що пов'язані зі створенням 

об'єктів інтелектуальної власності й нарахуванням винагороди за 

одержані результати, підтверджуються відповідними первинними 

документами й відображаються відповідними записами (рис. 4.27). 

Рис. 4.27. Операції створення об'єктів інтелектуальної власності й  

нарахування винагороди за одержані результати 
*Складено автором 

Відпущені комплектувальні вироби на 

створення корисної моделі 
Дт 154 Кт 202 

 

350 1 

Нарахована винагорода спеціалістам за 

одержані результати 
Дт 154 Кт 661 

 

1200 2 

Нараховані  внески в соціальні фонди від 

суми винагороди спеціалістам 
Дт 154 Кт 65 

 

450 3 

Нарахована сума збору за подання заяви на 

отримання патенту * 
Дт 154 Кт 685 

 

... 4 

Зарахування об’єкту до складу активів 

підприємства в момент отримання патенту  
Дт 124 Кт 154 

 

… 5 
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Власник патенту може передавати на підставі договору 

право власності на об'єкт інтелектуальної власності будь-якій 

 особі,  що  стає його правонаступником. У разі передачі об'єкту 

іншому підприємству, установі, організації або фізичній особі 

витрати на його створення зіставляються з доходами, що 

одержуються внаслідок передачі з віднесенням їх на фінансові 

результати. 

Для здійснення дорогих цільових проектів, що спрямовані 

на створення або збільшення інтелектуального капіталу 

залучаються додаткові кошти у вигляді цільового фінансування 

або довгострокового кредитування (рис. 4.28). 

Рис. 4.28. Можливі варіанти залучення коштів* 
*Складено автором 

 

Формування первісної вартості об'єкту інтелектуальної 

власності, який придбаний в обмін на грошові кошти, 

здійснюється через підсумовування ціни (вартості) придбання 

(крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих податків, 

які не підлягають відшкодуванню та інших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з його придбанням і доведенням до стану, у якому він 

придатний для використання за призначенням. 

Проте придатність винаходу до використання й експлуатації 

ще не дає монопольного права власнику використовувати його в 

господарській діяльності. Виключне право на використання 

об'єкта інтелектуальної власності за своїм розсудом надає патент 

на винахід. Крім того, патент дає його власнику право забороняти 

іншим особам використовувати винахід без його дозволу. 

Кредитування 

Залучення коштів на створення інтелектуального капіталу 

Цільове фінансування 

На беззворотних 

умовах 

На зворотних 

умовах 

Короткострокове Довгострокове 
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У вітчизняній практиці є кілька варіантів використання 

запатентованого винаходу (рис. 4.29).  

Рис. 4.29. Шляхи використання запатентованих об'єктів 

інтелектуальної власності* 
*Складено автором 

По-перше, це виготовлення, пропозиція для продажу, 

зокрема й через Інтернет, введення в господарський обіг у 

зазначених цілях продукції, виготовленої із використанням 

запатентованого винаходу. Причому продукція визнається 

виготовленою із застосуванням запатентованого винаходу 

(корисної  моделі), якщо в процесі виробництва використана 

кожна ознака, що включена до незалежного пункту  формули 

винаходу. По-друге, використання запатентованого винаходу 

може полягати в використанні нового способу виробництва або 

способу надання послуг, що охороняється патентом. По-третє, 

пропозиція способу виробництва або способу надання послуг для 

використання в Україні, якщо особа, яка пропонує цей спосіб, 

знає про те, що його використання забороняється без згоди 

власника патенту. По-четверте, пропозиція для продажу, 

введення в господарський обіг, застосування або збереження в 

зазначених цілях готової продукції, виготовленої безпосередньо 

способом, що охороняється патентом. 

Спосіб, що охороняється патентом, визнається використаним, 

якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 

формули винаходу. Власник патенту має право надати будь-якій особі 

дозвіл  на використання винаходу за допомогою видачі ліцензії. 

Використання запатентованого об’єкта інтелектуальної власності 
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продукції 
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За ліцензійним договором власник патенту (ліцензіар) 

передає право на використання об'єкта інтелектуальної власності 

 іншій особі (ліцензіату), яка бере на себе зобов'язання вносити 

ліцензіару визначені договором платежі й здійснювати інші дії, 

що передбачені договором про виняткову або невиняткову 

ліцензію (рис. 4.30). 

 

Рис. 4.30. Взаємини сторін ліцензійного договору* 
*Складено автором 

У зарубіжній практиці патентом вважається ексклюзивне 

право, що одержане відповідно до законодавства й дозволяє його 

власнику використовувати, виробляти, продавати й 

контролювати запатентований предмет, процес або рід 

діяльності. Законом забороняється здійснювати ті ж дії іншим 

особам. 

Патенти видаються на визначений період (наприклад, у 

США це 17 років), щоб дати змогу підприємствам, що 

розробляють або впроваджують науково-технічне нововведення, 

одержати монопольний дохід від результатів цього роду 

діяльності протягом встановленого часу. Облік витрат на патент 

залежить від того, чи створюється він самим підприємством чи 

одержаний в іншої особи. 

У першому випадку, здебільшого, витрати, що понесені у 

зв'язку з розробкою ідеї, продукту або процесу, які потім 

патентуються, відносяться на витрати того періоду, коли вони 

виникли, тобто є поточними витратами а не капіталізуються 

(нематеріального активу не виникає). 

 
 

Ліцензійна угода 

 

ліцензіар 

 

ліцензіат 
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У другому випадку за умови придбання патенту у 

винахідника або власника, покупна ціна стає основним 

елементом первісної вартості (нематеріальний актив виникає). 

Покупка патенту відображається за кредитом рахунку коштів на 

суму витрат на його придбання й дебету рахунку нематеріального 

активу (патенту). Балансова вартість патенту амортизується на основі 

його періодичного строку використання, зумовленого чинним 

законодавством, або строку використання, зумовленого методом 

бухгалтерської оцінки, залежно від того, який з них коротший. 

У зарубіжній практиці, переважно, використовують метод 

прямолінійного списання, і сума річних амортизаційних відрахувань 

прямо списується з кредиту рахунку нематеріального активу 

(патенту) у дебет рахунку витрат на амортизацію. Якщо патент стає 

некорисним, а його вартість ще не амортизована повністю, то 

залишкова вартість списується на збиток проводкою: Дебет 

«Збиток», Кредит «Нематеріальний актив (патент)». 

У комерційній діяльності досить поширені випадки, коли 

власник патенту надає право користування ним іншій особі на 

певний, обговорений у відповідному контракті, період в обмін на 

виплату періодичних платежів – роялті. Відповідно до принципу 

відповідності доходів і витрат роялті відображаються в обліку як 

доходи періодів, у які вони надходять. 

Ноу-хау являє собою комплекс технічних знань і комерційних 

секретів. Залежно від характеру цих об'єктів можуть формуватися 

ноу-хау технічного або комерційного змісту (рис. 4.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.31. Види ноу-хау* 
*Складено автором 

 

 опитні незареєстровані зразки виробів, 

інструменти, пристрої для обробки тощо; 

 технічна документація – формули, 

розрахунки, креслення, результати дослідів 

тощо; 

 знання і навички в галузі бухгалтерської, 

статистичної і фінансової звітності, 

правової та економічної роботи. 

 адресні бланки даних; 

 картотеки клієнтів; 

 картотеки постачальників; 

 методи й форми реклами. 

Технічного змісту Комерційного змісту 



 

293 

 

Ноу-хау не патентується, бо здебільшого складається з 

певних прийомів і навичок, проте воно є власністю юридичної 

або фізичної особи й відповідно стає предметом купівлі-продажу. 

Для оцінки ноу-хау покупець або замовник має хоч би частково 

ознайомитися з його сутністю; за такої умови власник ризикує 

втратити монополію на ноу-хау, не продавши його. Тому 

продавець ноу-хау повинен укласти попередню угоду на 

передпродажне ознайомлення з ноу-хау, у якій обговорюється 

конфіденційність інформації й відповідальність у разі її 

використання без придбання. 

Під час визначення ціни ноу-хау необхідно мати на увазі той 

факт, що вона окупиться майбутнім прибутком, що одержав 

користувач. Звичайно власник ноу-хау виконує техніко-

економічний аналіз і розрахунок для проекту: з ноу-хау й без ноу-

хау. У світовій практиці ціна ноу-хау становить 5% майбутнього 

прибутку, отриманого від використання ноу-хау. Є декілька 

способів оплати ноу-хау. Основні з них – роялті, паушальний 

платіж і «кост-плас».  

Роялті включають поступові виплати пропорційно до 

певних показників під час його використання; роялті звичайно 

нараховується із прив'язкою до показників зростання прибутку 

або зростання випуску продукції; форма розрахунку від суми 

продаж застосовується тоді, коли реальний прибуток визначити 

складно; роялті виплачується наприкінці кожного року дії 

ліцензійної угоди. 

Паушальний платіж є одноразовим, обговореним заздалегідь 

платежом, коли складно спрогнозувати ефект дії ноу-хау або вартість 

ліцензії невисока; паушальні платежі найчастіше застосовуються в 

невиробничій сфері; винагорода у вигляді паушального платежу є 

капіталізацією роялті, тобто достроковою одноразовою виплатою; 

паушальний платіж можна розрахувати за формулою:  
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,                                                         (4.4) 

де П – паушальний платіж; Т –  термін дії ліцензійної угоди, років; 

t  –  номер року; Р –  дисконтна вартість передбачуваних роялті в рік t; С 

–  ставка роялті, % вартості чистих продажів; Д –  річна вартість чистих 

продажів у рік t; n –  ставка дисконту, у частках. 
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«Кост-плас» є виплатами за додаткові послуги за 

погодженими розцінками понад обговореної ціни. Крім вище 

перерахованих можуть застосовуватися також змішані форми 

платежів. 

Одним з ознак ноу-хау є його конфіденційність, тобто 

таємність цієї інформації. Комерціалізація ноу-хау широко 

використовується в міжнародній практиці. Деякі керівники 

підприємств віддають перевагу не патентуванню, а процесу 

передачі нових винаходів на ліцензійних засадах як ноу-хау. 

Забезпечення прав власника ноу-хау залежить, насамперед, від 

чітко сформульованих умов контракту (ліцензійної угоди). 

На практиці склалися три основних види ліцензійних угод: 

проста, виняткова й повна ліцензія. За договором простої ліцензії 

ліцензіар дозволяє на певних умовах використати ноу-хау, 

залишаючи за собою право як самостійного використання, так і 

видачі аналогічних за умовами ліцензій іншим зацікавленим особам. 

За договором виключної ліцензії ліцензіату надаються права на ноу-

хау, і ліцензіар вже не може представляти аналогічні за умовами 

ліцензії іншим підприємствам, проте сам ліцензіар має право на 

використання ноу-хау. За договором повної ліцензії ліцензіар 

уступає ліцензіату повністю всі права на використання ноу-хау 

протягом усього терміну дії договору. За такої умови сам ліцензіар 

протягом цього строку втрачає права використання ноу-хау. 

Роль об'єктів інтелектуальної власності в господарській 

діяльності підприємств буде надалі неухильно зростати у зв'язку з 

розвитком рівня продуктивних сил. У зв'язку із цим дослідження в 

напрямку більш ефективного використання й обліку об'єктів 

інтелектуальної власності повинні носити прагматичний характер й 

охоплювати такі проблеми, як: вимір (оцінка) об'єктів 

інтелектуальної власності за поточною дисконтною вартістю 

прогнозованих потоків грошових надходжень від використання 

об'єктів інтелектуальної власності; зміст  й ефективне використання 

об'єктів інтелектуальної власності; застосування фінансових 

інструментів в управлінні об'єктами інтелектуальної власності. 

У дослідженні нами зроблено спробу здійснити оцінку 

компонентів інтелектуального капіталу з урахуванням позначених 

особливостей сфери консалтингу. У даній сфері інформація й знання 

є основним чинником конкурентоспроможності. 
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Консалтингові підприємства можна віднести до типу підприємств, 

що мають наступні властивості: найціннішим активом підприємств є 

нематеріальні активи; посилена здатність контролювати простір знань і 

віртуальний простір за допомогою використання інформаційної 

технології й систем у діяльності підприємства; вирішальну роль в успіху 

підприємства грає безперервний процес розвитку й оцінки 

індивідуальної компетентності співробітників; статус підприємства 

найбільше залежить від ділової репутації, що обумовлена гудвілом, який 

є основною частиною її клієнтського капіталу. 

Вищою формою консалтингових підприємств є гіпертекстова 

організація, що використовує традиційну ієрархію, але діє одночасно 

на декількох рівнях. Три головних встановлених рівні - це основна 

команда, що працює над проектом, система для вирішення 

комерційних завдань і база знань. Таким чином, управління 

інтелектуальним капіталом у сучасному підприємстві - це 

інтегрований системний підхід до визначення, управління й 

спільного використання всіх інформаційних активів підприємства, 

включаючи бази даних, документи, політику, і процедури, а також 

наявний досвід підприємства й досвід окремих працівників. 

Всі методи виміру інтелектуального капіталу можна розділити 

на 4 категорії: методи прямого виміру, методи ринкової 

капіталізації, методи віддачі на активи й методи підрахунку балів. У 

випадку оцінки інтелектуального капіталу консалтингового 

підприємства, акції якого не представлені на ринку цінних паперів і 

не відбувається злиття і приєднання, то найбільш ефективні методи 

прямої інтегральної оцінки. 

Методи включають послідовну оцінку різних компонентів 

інтелектуального капіталу та їхнє наступне підсумовування. Існує ряд 

методів прямої оцінки інтелектуального капіталу: системи ключових 

індикаторів, метод економічної доданої вартості, метод ринкової 

капіталізації тощо. Єдиної системи оцінки інтелектуального капіталу не 

існує. Необхідно адаптувати методичні підходи оцінки під кожну 

окрему галузь внаслідок розходжень й особливостей. 

Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального 

капіталу на підприємстві більш інших підходить метод оцінки, що являє 

собою відношення ринкової ціни підприємства до ціни заміщення її 

матеріальних активів. Оцінка частки нематеріальних активів у загальній 

структурі активів підприємства можна визначити за коефіцієнтом: 
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K t = C nm / C m                                                                    (4.5) 

або Кt = Сs / Сm – 1                                                              (4.6) 

Cs = Cnm + C m                                                                    (4.7) 

де Kt - коефіцієнт оцінки частки нематеріальних активів; Сs 

- сумарні активи підприємства; Сnm - нематеріальні активи 

підприємства; Cm - матеріальні активи підприємства. 

Структура інтелектуального капіталу має три 

взаємозалежних складових: людський капітал, організаційний 

капітал і клієнтський капітал. Тому, вартість інтелектуального 

капіталу розкривається у відповідності з формулою: 

Сi = Сh + С + Сс                                                                   (4.8) 

де Ch - вартість людського капіталу; С - вартість 

організаційного капіталу; Сс - вартість клієнтського капіталу; Сi- 

вартість інтелектуального капіталу. 

Існує ряд методичних підходів щодо оцінки людського 

капіталу: 1)експертний підхід на основі методу оцінки ключових 

показників; 2)оцінка людського капіталу виходячи зі 

спрямованих інвестицій. У нашому дослідженні при оцінці 

людського капіталу будемо виходити з наступних допущень: 

сфера консалтингу є незрілою сферою бізнесу, не всі західні 

стандарти управління людськими ресурсами можна використати 

в діяльності вітчизняних підприємств; кожен консультант (крім 

адміністративного персоналу, якого в підприємстві не більше 

10%), виконує функції інноваційної діяльності, тому що 

займається постійною самоосвітою й навчається в підприємстві. 

З позицій імовірного одержання майбутніх економічних 

вигід людські ресурси можна вважати активом підприємства, 

оскільки вони є основним чинником його успіху й джерелом 

прибутку. Тому, вартість людського капіталу можна визначити за 

формулою: 

C h = (Cf + Cb)*Y                                                                  (4.9) 

де Cf - річний фонд зарплати працівників підприємства; Cb - 

сумарний річний бонус або інші додаткові винагороди; Y - 

коефіцієнт консультантів і дослідників у підприємстві.  

Даний підхід оцінки людського капіталу ефективно 

сполучати з експертним підходом, де оцінці піддаються якісні 

показники, що характеризують як індивідуальні особливості 

конкретного працівника, так і здібності працівників підприємства 
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в сукупності (розвиток наукових напрямів, збільшення доходів 

підприємства, розвиток відносин із замовниками, координація 

діяльності підрозділів). 

Процес оцінки проходить в 3 етапи: 1)визначення ключових 

показників, що показують внесок працівника; 2) встановлення 

часток (коефіцієнт значимості) для кожного показника, виходячи 

з того, наскільки часто кожен показник проявляється у робітника, 

що атестується; 3)визначення бальної шкали для оцінки кожного 

показника. 

Оцінка організаційного капіталу пов'язана з оцінкою витрат 

на організаційне навчання функціональних команд, що включає 

вартість програмного забезпечення й впровадження та 

визначається за формулою: 

С = Ci + Сr                                                                          (4.10) 

де Ci - вартість програмного забезпечення; Сr - вартість 

впровадження проекту й навчання персоналу. 

Дуже велике значення для підприємств має клієнтський 

капітал. Нами розширено поняття «гудвіл», за яким крім 

фінансового трактування терміну як будь-яке перевищення 

фактичних витрат на придбання конкретних активів і зобов'язань 

над їхньою реальною вартістю на дату здійснення угоди, 

зроблений акцент на те, що вартість гудвілу є вартістю ділової 

репутації і є частиною клієнтського капіталу підприємства. 

Існує декілька найпоширеніших методів оцінки гудвілу 

підприємства: 1) метод надлишкових прибутків; 2) метод 

надлишкових ресурсів; 3)метод оцінки на основі показника 

обсягу реалізації продукції. Кожен метод оцінки має свої плюси й 

мінуси, але вони не враховують повністю специфіку роботи 

вітчизняних підприємств. 

Консалтингові підприємства мають наступні особливості, 

які варто врахувати при оцінці їхнього гудвілу: вартість ділової 

репутації підприємства становить більшу частину вартості 

інтелектуального капіталу, тому що підприємство не виробляє 

матеріального продукту й продає свої знання ринку, технологій, 

продукту; вартість нематеріальних активів у десятки разів 

перевищує ринкову вартість підприємств; як правило, 

підприємства сфери консалтингу не є публічними, їхні акції не 
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розміщені на ринку цінних паперів, найпоширеніша 

організаційна форма - закрите акціонерне товариство. 

З отриманих визначень випливає, що вартість гудвілу або іншими 

словами, вартість ділової репутації підприємства є компонентом вартості 

клієнтського капіталу й визначається за формулою: 

Сс = Cgw + Cex,                                                                 (4.11) 

де Cgw - вартість ділової репутації підприємства (вартість 

гудвілу); Сex - витрати на рекламну компанію, розвиток 

клієнтської мережі та інших додаткових заходів. 

Таким чином, визначення показника ділової репутації є 

найважливішим показником економічної ефективності 

інтелектуального капіталу. Вартість ділової репутації 

безпосередньо входить в оцінку нематеріальних активів 

підприємства. 

У рамках методу, що заснований на капіталізації, вартість 

гудвілу вводиться як показник ділової репутації. Коефіцієнт 

гудвілу, визначається за формулою: 

Kgw = Cgw / V,                                                                    (4.12) 

де Kgw - коефіцієнт гудвілу, V - рівень ділової активності. 

У більшості практичних випадків рівень ділової активності 

визначається як річний валовий дохід підприємства. Тоді в 

результаті лінійних перетворень формул визначається явний 

зв'язок, що описується виразом: 

Kgw = Q * (Kt - (Kh + Кo + Кex )),                                (4.13) 

де Q = Cm / V - коефіцієнт, що показує частку матеріальних 

активів у рівні ділової активності, характеризує внесок 

матеріальних активів підприємства в отриманий річний дохід 

підприємства; Kh = Ch / Cm - відносна величина вартості 

людського капіталу щодо вартості матеріальних активів; Ко = С / 

Cm - відносна величина вартості організаційного капіталу щодо 

вартості матеріальних активів; Кех = Сех/Ст - відносна величина 

вартості рекламних компаній та інших витрат на розширення 

клієнтської бази щодо вартості матеріальних активів. 

Введені у формулу (4.13) для визначення залежності між 

коефіцієнтами, показники мають великий економічний зміст, що 

відображає структуру розподілу впливу на економічну ефективність 

діяльності підприємства й співвідношення матеріальних і нематеріальних 

активів, а також окремих компонентів інтелектуального капіталу. 
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При цьому, фундаментальне співвідношення, що визначає 

залежність коефіцієнту гудвілу визначає прямий метод 

визначення гудвілу підприємства або оцінки вартості ділової 

репутації, що не вимагає суб'єктивних оцінок вартості 

підприємства, а вимагає лише знання економічних показників 

бухгалтерської звітності. 

Залежність (4.13) може бути піддана лінійному інверсному 

перетворенню, і прийняти наступний вид: 

Kt = Kgw / Q + Kh + Ко + К ex                                      (4.14) 

Останнє вираження дозволяє безпосередньо визначати 

коефіцієнт підприємства за відомою вартістю гудвілу й таким 

чином, розрахувати оцінну вартість підприємства у випадку 

відомої вартості матеріальних активів для підприємств будь-

якого типу, як відкритих акціонерних товариств, акції яких 

котируються на фондовій біржі, так і закритих акціонерних 

товариств і товариств із обмеженою відповідальністю. 

Вартість клієнтського капіталу, що обумовлена формулою 

(4.11) і враховує залежність між вартістю ділової репутації й 

вартістю заходів щодо додаткового залучення клієнтів, 

включаючи рекламні заходи, можна представити наступним 

чином (рис. 4.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.32. Залежність клієнтського капіталу від вартості 

рекламних заходів і ділової репутації підприємства* 
*Складено автором 
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Аналіз цієї залежності показує, що витрати на рекламну 

компанію менш ефективні, ніж придбання гарної ділової 

репутації, вартість клієнтського капіталу підприємства 

визначається в основному, вартістю гудвілу підприємства. З 

даного графіку можна бачити те, що клієнтський капітал складає 

більш ніж 50% з ділової репутації й збільшення бюджету на 

рекламу йде на шкоду побудові міцних відносин із ключовими 

клієнтами і є економічно недоцільним. 

Очевидно, що чим вище на підприємстві частка 

інтелектуальної праці, а продуктом є інформація, у якої 

зацікавлені клієнти підприємства, тим вище є частка 

нематеріальних активів у структурі сумарних активів 

підприємства. У цьому випадку значення коефіцієнту буде також 

мати велике значення. 

Дослідження показують, що абсолютне значення вартості 

ділової репутації підприємства перевищує вартість людського й 

організаційного капіталу; вартість людського капіталу перевищує 

більше ніж у вісім разів вартість матеріальних активів. 

Управління інтелектуальними ресурсами на рівні підприємства 

має сприяти пошуку засобів ефективного використання знань й 

інформації для досягнення певної економічної мети. Причому в 

центрі уваги на підприємстві має бути послідовний аналіз таких 

проблем, як оцінка і впровадження інтелектуальних ресурсів у 

структуру капіталу; залучення внутрішньо підприємницьких 

механізмів їх використання; визначення економічно доцільних 

функцій підприємства у сфері розширеного відтворення його 

інтелектуальних ресурсів [421, с. 237]. 

Одним з важливих висновків є рекомендації щодо 

управління компонентами інтелектуального капіталу 

підприємства. Для сталого зростання інтелектуального капіталу, 

у стратегію підприємства доцільне включення наступних 

процедур: безперервне підвищення освітнього рівня працівників 

або передача цієї функції зовнішнім контрагентам; формування 

проектних команд, що  сприяють обміну знаннями між 

співробітниками, що також є формою нематеріальної мотивації; 

щоквартальна, щорічна оцінка персоналу підприємства за 

рахунок ключових індикаторів оцінки; проведення ротації кадрів 

на підставі оцінки їхньої ефективності, підвищення 
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співробітників всередині лінійного підрозділу й рокіровка 

співробітниками між функціональними відділами підприємства; 

застосування індивідуальних схем мотивації й утримання 

співробітників; розвиток організаційної культури всередині 

підприємства; впровадження в діяльність підприємства 

експертної системи або системи підтримки відносин із клієнтами; 

створення інформаційного порталу (порталу управління 

знаннями), інформаційної площі, де відбувається обмін 

інформацією, ведеться пошук нових рішень бізнес-завдань; 

формування щорічних публічних звітів про інтелектуальний 

капітал підприємства; формування ділової репутації 

підприємства (гудвіл); активність, що спрямована на підтримку й 

розвиток іміджу підприємства. 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

1. Встановлено, що кожний суб’єкт, що здійснює певну 

господарську діяльність, сьогодні виглядає як автономна 

мікроекономічна господарська одиниця зі специфічними, тільки 

їй властивими економічними характеристиками та юридичними 

формами. Специфіка діяльності, галузь господарювання, форма 

власності та інші фактори створюють особливе мікроекономічне 

середовище і господарські процеси, що властиві лише одній 

економічній одиниці. Водночас багатогранність визначених 

факторів потребує єдиних методологічних підходів до 

інформування керівництва і власників про фінансове становище в 

процесі здійснення господарської діяльності.  

2. Для формування сучасної облікової політики 

підприємства необхідно аналізувати різні мікроекономічні 

показники. Розвиток інформаційних технологій дозволяє 

створювати управлінські інформаційні системи, які б сприяли 

підвищенню ефективності управлінських рішень. Використання 

інформації управлінського обліку орієнтує керівництво на 

перспективу згідно зі стратегією розвитку. 

3. Визначено, що процес формування облікової політики 

ґрунтується на аналітичному порівнянні альтернативних методів, 

прийомів і правил ведення певних облікових процедур і вибору 

найбільш сприятливих. Критерії вибору повинні враховувати 
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специфічні особливості автономного суб'єкту господарської  

діяльності й базуватися на облікових методах, які 

передбачаються чинним фінансовим законодавством. 

4. Обґрунтовано багаторівневу систему автоматизації 

процесу документування на підприємстві, що включає 

застосування сучасних інформаційно-цифрових засобів обробки 

інформації з метою з'ясування сутності, економічної доцільності 

господарських операцій, контролю й управління, допомагає 

підприємству знизити витрати на процес документування, 

скоротити документообіг та прискорити час передачі й обробки 

облікової інформації. 

5. Важливим етапом підготовки фахівця у сфері облікової 

інформації є їхня наукова діяльність. Сучасні засоби обробки 

інформації дозволяють створювати проекти, що містять масу 

наочного матеріалу. Економічна інформація краще сприймається 

у вигляді таблиць, графіків, діаграм, гістограм, які можна 

представити в будь-якій формі. За допомогою презентаційних 

програм наочно представляються особливості оформлення 

структурних частин роботи на конкретних прикладах. Це 

дозволяє позбавити наукових керівників від пояснення технічних 

аспектів оформлення роботи і переключити їхню працю на 

наукову сторону. 

6. Економічна природа облікової інформації безпосередньо 

пов’язана із такими базовими економічними показниками як 

ринковий попит та пропозиція. Макроекономічні зміни в цих 

показниках мотивують індивідуальну поведінку автономних 

суб’єктів господарювання на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Закони попиту і пропозиції безумовно впливають на 

зміст та структуру операцій щодо розподілу ресурсів між 

суб’єктами господарювання. Серед детермінантів попиту та 

пропозиції існує багато показників і серед них такі, як 

ефективність управління витратами. 

7. Сучасне підприємництво все більше залучає до 

господарської діяльності права володіння новітніми 

технологіями. Підтверджуючи таким чином право власності на 

такі активи, керівництво ставить за мету формування 

інтелектуального капіталу, який є компонентом необоротних 

активів у складі нематеріальних.  
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5.1. Першочергові напрями удосконалення інформаційного 

забезпечення на підприємстві 

 

В умовах індустріального суспільства основна роль у 

розвитку суспільних відносин належить інформаційним 

технологіям. Відповідно до даного положення ефективно 

функціонувати й домінувати на ринку будуть ті підприємства, які 

за інших рівних умов, мають точну, достовірну й найбільш повну 

інформацію, оперативно одержуючи її для прийняття 

збалансованих управлінських рішень. 

Існуюча в цей час у підприємствах система економічної 

інформації не відповідає сучасним вимогам. Як правило, від моменту 

її одержання до використання інформація проходить необґрунтовано 

складний шлях. При цьому часто спостерігається дублювання 

інформації, а традиційні методи обробки й відсутність сучасних 

технічних засобів не дозволяють вчасно і якісно її переробляти. 

У зв'язку із цим органи управління одержують інформацію з 

більшим запізненням, що призводить до значного зниження 

управлінського ефекту й, отже, до часткової втрати прибутку 

підприємством, зниженню його фінансово-економічної стабільності. 

Для вирішення цієї проблеми пропонується розробити й 

узагальнити ряд завдань, що спрямовані на створення єдиної 

інформаційно-аналітичної системи на підприємстві. З цією метою 

необхідно: по-перше, охарактеризувати природу інформації, 

виділити структуру, види, її рівні та їхня значимість; по-друге, 

змоделювати інформаційні процеси в «технології» управління 

підприємством, що сприяють їхньому ефективному 

функціонуванню; по-третє, розробити комплекс заходів щодо 

забезпечення ефективного функціонування інформаційної системи, 

включаючи установку відповідного програмного забезпечення. 

У системі інформації, що використовується для управління 

підприємством, найбільшу питому вагу має економічна 

інформацію. Вона відображає господарські процеси, стан і 

динаміку виробничо-комерційної діяльності підприємств. 

Економічна інформація є емпіричною й аналітичною основою 

управління й від її якості багато в чому залежить ефективність 

прийнятих рішень. Важливість економічної інформації в управлінні 

обумовлена в першу чергу тим, що з її допомогою можна створити 
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імітаційну або економічну модель виробничо-комерційної 

діяльності, що дозволяє проаналізувати процес функціонування й 

розвитку господарської системи, зміну її параметрів. 

Слід зазначити, що при командно-адміністративній системі 

господарювання планова й директивна інформація відігравала 

всеосяжну роль - їй належала прерогатива по плануванню 

«зверху» обсягу виробництва й збуту різних видів продукції. 

У підсумку проведення такої політики, підприємства йшли 

на приписки, спотворюючи звітність: результати й рівень 

реального виробництва, що в остаточному підсумку мало пагубні 

наслідки. Іншою стороною цього процесу була незатребуваність 

функцій управлінського апарату, включаючи бухгалтерію, що 

зосередила свою діяльність на формуванні фінансової звітності 

для вищих органів влади, ігноруючи процес управління як такий. 

Розвиток ринкових відносин вимагає принципово іншого 

розуміння планової інформації. У класичному документі 

ринкової економіки - бізнес-плані на перше місце виступає 

прибутковість підприємства, його конкурентоспроможність і 

фінансово-економічна стабільність. 

Розрахунки здійснюються на основі ринкового попиту, 

пропозиції й цін на товари, що, в остаточному підсумку, визначає 

спеціалізацію підприємств і інші параметри господарської 

діяльності. Управлінський персонал розраховує сукупність 

показників, які формують основу бізнес-плану (маржинальний 

прибуток, поріг безпеки, точку беззбитковості, окупність витрат, 

рентабельність, прибуток до й після оподатковування тощо). 

Після цього, керівництво підприємства, приймає рішення 

щодо випуску даного виду продукції. Слід зазначити, що бізнес-

план також необхідний потенційним інвесторам і банківським 

структурам для кредитування підприємств. 

У зв'язку із цим не досить повне виконання бізнес-плану 

може дестабілізувати фінансово-економічне становище 

підприємства. Виконання бізнес-плану допускає використання 

поточної й оперативної економічної інформації для прийняття 

адекватних і своєчасних управлінських рішень, що спрямовані на 

оптимізацію функціонування підприємства. З кількісної категорії 

планова інформація в основному перейшла в якісну - обсяг її 

скоротився, а значимість зросла. 
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Таким чином, у сучасних умовах господарювання виникає 

потреба в трансформації інформаційних процесів в «технології» 

управління підприємствами (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Принципова схема трансформації інформаційних 

процесів в управлінські технології на підприємствах* 
*Складено автором 

Прийняття рішень Керівник Фінансовий директор 

Бухгалтер-менеджер 

Бізнес-план 

Первісне одержання 

інформації, її сортування й 

зберігання. Швидка 

передача інформації щодо 

призначення, а також 

надання на першу вимогу 

органам управління й 

підрозділам підприємства 
 Вхідна зовнішня 

інформація 

Інтернет 

- перший етап 

- другий етап 
 

- вхідна 

зовнішня 

інформація 
 

Бухгалтерія 

- вихідна 

зовнішня 

інформація 

Інформаційна 

служба підприємства 
 

- третій етап 

Вхідна зовнішня інформація 
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Інформаційні рівні 

Макроекономічний 

 

Сервер 

Мезоекономічний 

Структурні виробничі 

підрозділи 

Мікроекономічний 
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Система економічної інформації, що використовується в 

управлінні бізнесом, являє собою єдність двох протилежно 

спрямованих інформаційних потоків, які або задають рух і 

характеристики виробничо-комерційної діяльності, або описують 

реальну зміну параметрів цього процесу. Перший вид інформації 

передує процесу виробництва й збуту продукції і являє собою 

інформацію впливу на бізнес. Другий вид представляє 

інформацію зворотного зв'язку, що відображає реальний хід 

виробничо-комерційної діяльності). 

У багатьох випадках управляючі впливи обмежуються 

виробничою сферою, ігноруючи комерційну, що, природно, знижує 

ефективність функціонування підприємства. На початковому етапі 

інформаційно-управлінського процесу формується планове завдання 

(бізнес-план), після якого управлінські розпорядження надходять у 

виробничі й маркетингові підрозділи. 

Другий етап - збір інформації про стан об'єкту управління, 

обробка й аналіз отриманих даних. Завдання інформаційної 

служби полягає в регулярному зборі, передачі й акумулюванні 

первинної інформації в бухгалтерії, де дані обробляються й 

надходять бухгалтеру-менеджеру, який також аналізує їх і 

розробляє варіанти прийняття управлінських рішень. Фінансовий 

директор контролює й координує діяльність бухгалтерії й 

бухгалтера-менеджера, а потім оброблена й проаналізована 

інформація надходить до керівництва підприємства. 

Третій етап - прийняття управлінських рішень і видача 

командної інформації підрозділам виробництва й збуту товарів. 

Керівник на основі отриманої інформації приймає управлінське 

рішення, що через інформаційну службу надходить у структурні 

підрозділи підприємства. Надалі відбувається кругообіг 

інформації на підприємстві, тобто після третього етапу 

включається другий і перший етапи. 

Таким чином, управління бізнесом на підприємствах не може 

здійснюватися без наявності достовірної й оперативної економічної 

інформації. Перетворення вихідної інформації, що знаходиться в 

сигналах зворотного зв'язку, в управлінську інформацію складає 

зміст процесу управління. У зв'язку із цим, одним з найважливіших 

напрямків підвищення якості прийнятих рішень з управління 

бізнесом є створення єдиної інформаційно-управлінської системи. 
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У частині зовнішньої складової інформаційна система 

підрозділяється на «вхідну зовнішню інформацію» і «вихідну 

внутрішню інформацію». Вхідна зовнішня інформація 

безпосередньо впливає на прийняті управлінським персоналом 

рішення. Вона характеризується, насамперед, зовнішнім 

середовищем, що впливає на тактику господарської діяльності 

підприємства. Її можна підрозділити на чотири економічних рівні: 

макроекономічний, мезоекономічний, районний, мікроекономічний. 

Макроекономічний рівень характеризує загальний стан 

національної економіки країни й того середовища, у якому функціонує 

підприємство. Це податкова система, фінансування із державного 

бюджету, стан кредитно-фінансової системи, державне регулювання 

ринків, нормативно-правова база, цінова, митна й страхова політики. 

Всі ці змінні роблять як прямий, так і непрямий вплив на ринкову 

кон'юнктуру й, отже, господарську діяльність підприємств. 

Мезоекономічний рівень охоплює регіон - територію, де 

підприємство також не здатне впливати на зовнішнє середовище. 

Районний рівень управління набуває особливої актуальності 

у зв'язку з тим, що в цей час держава вирішує проблему 

підвищення ефективності самоврядування за допомогою надання 

місцевим органам економічних важелів (у тому числі 

фінансових) впливу на соціально-економічну ситуацію. На цьому 

рівні управління підприємства у співробітництві з органами 

державної влади здатні позиціонувати себе на товарному ринку. 

Мікроекономічний рівень представлений підприємствами і 

інтегрованими формуваннями. У цей час методологічний 

інструментарій дозволяє вірогідно оцінити адаптаційні 

можливості підприємства до економіки, визначити цілі й підцілі 

розвитку й, відповідно до них, розробити напрямки, міри й 

методи реалізації антикризової політики підприємства, у тому 

числі через досить незадовільне забезпечення підсистеми 

управління відповідною інформацією. 

У зв'язку із цим планування, організація адаптаційного 

функціонування й розвитку в підприємствах пропонується 

здійснювати на основі алгоритму, побудованого на принципах 

інформаційно-аналітичної технології «факт-аналіз-результат». 

Схема проведення процедури адаптивного управління в рамках 

даної технології складається із чотирьох блоків (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Принципова схема планування адаптаційного 

функціонування й розвитку підприємства* 
*Складено автором 

Залежно від того, наскільки якісно підприємство організує 

роботу в системі інформаційних рівнів і як адаптується до 

зовнішнього середовища, що змінюється, залежать результати 

його виробничо-комерційної діяльності, фінансово-економічна 

стабільність і, отже, реальна можливість здійснювати 

нормальний відтворювальний процес необоротних активів. 
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До вхідної зовнішньої інформації також варто віднести 

ресурси, де можна знайти цілком задовільну відповідь на важливі 

питання. Наприклад, в інтернеті є інформація щодо вартості 

продукції на різних ринках; здійснюється пошук партнерів по 

бізнесу; відслідковуються зміни в нормативно-правовій базі; 

здійснюється обмін кореспонденцією за допомогою електронної 

пошти з компетентними фахівцями й експертами щодо важливих 

питань. 

Проведені нами дослідження існуючої системи економічної 

інформації, дозволили виявити наступні її недоліки: відсутній 

єдиний інформаційний центр; підприємства не укомплектовані 

сучасною обчислювальною технікою; бухгалтерський облік 

ведеться ручним способом; належним чином не здійснюється 

управлінський облік; гострий дефіцит кваліфікованих 

бухгалтерів і менеджерів, що відповідають вимогам ринку; 

відсутній чіткий розподіл функцій між працівниками 

управлінського апарату; розташування реквізитів у документах 

не сприяє їхній автоматизованій обробці; недостатній рівень 

оперативності й мобільності інформаційних потоків тощо. 

Для ефективного функціонування запропонованої 

інформаційної системи підприємства з формуванням 

спеціалізованої служби необхідно реалізувати наступні заходи. 

По-перше, залучити або забезпечити підвищення кваліфікації 

бухгалтерів, менеджерів та інших фахівців з обов'язковим 

володінням комп'ютером і засобами програмного забезпечення 

По-друге, вирішити ряд організаційно-економічних і технічних 

завдань, що спрямовані на комп'ютеризацію підприємства. 

Основа ефективної господарської діяльності підприємств 

АПК - кваліфіковані фахівці. З нашої думки, відповідальний за 

результативність інформаційної системи штат фахівців повинен 

включати фінансового директора, бухгалтера-менеджера, 

аналітика й програміста. Всі фахівці апарату управління також 

повинні на рівні користувача володіти персональним 

комп'ютером. 

Розглянемо більш докладно функції бухгалтера-менеджера, 

від діяльності якого залежить ефективність управлінських рішень 

керівництва підприємства. Орієнтовний перелік прав, обов'язків і 

функцій бухгалтера-менеджера наведено у таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Пропоновані функціональні обов'язки бухгалтера-

менеджера* 
Види діяльності Функції бухгалтера-менеджера 

1.Бухгалтерській облік 

1.1. Рахунки 

 

 

1.2 Витрати 

 

 

 

1.3. Звіти 

Підготовка основних рахунків. Розподіл доходів і витрат за 

класифікаційними групами й зобов'язаннями. Розподіл 

загальних витрат між підрозділами підприємства. 

Завершення виплат, що зроблені адміністрацією від імені 

підприємства. Підготовка фінансових звітів. Підготовка 

детальних звітів щодо трансакцій й власності підприємства, які 

будуть сприяти збільшенню доходів підрозділів. 

Контроль за веденням обліку й складанням рекомендацій щодо 

його удосконалення. 
2. Аналітична робота 

2.1.Фінансова 

експертиза 

Проведення експертизи планових і фактичних витрат. 

Проведення експертизи фінансових результатів господарської 

діяльності й доходів від інвестицій. Експертна оцінка стану 

основних фондів підприємства. 

3. Фінансові методи Визначення підходів до аналізу фінансів і складання відповідних 

рекомендацій. Контроль за порядком проведення фінансового 

аналізу й розробка рекомендацій щодо його зміни. 

4.Планування прибутку 

й складання бюджетів 

Розробка методів і процедур планування прибутку й здійснення 

бюджетного контролю за капіталовкладеннями (бюджетування). 

Оцінка запропонованих планів щодо прибутку. Складання 

зведених планів щодо прибутку, виробництва й комерційній 

діяльності, їхнього розвитку й додаткових вкладень коштів. 

Підготовка прогнозів надходжень готівки й інвестицій. Щорічне 

визначення суми загальних витрат і їхній розподіл по 

підрозділах протягом року 

5.Підготовка 

інформації для 

управлінського апарату 

Надання допомоги у фінансових питаннях керівництву й 

менеджерам підрозділів. 

6. Обов’язки перед 

зовнішніми 

підприємствами 

Розробка рекомендацій з економічної політики й процедур 

підготовки підприємством інформації про ціни й витрати для 

зовнішніх підприємств. Надання допомоги менеджерам 

підрозділів, які взаємодіють із зовнішніми користувачами-

партнерами. 

7. Інші види діяльності Розробка пропозицій щодо встановлення рівня трансферних 

(внутрішніх для підприємства) цін на товари відповідно до 

затверджених принципів. 

*Складено автором 

 

Таким чином, бухгалтер-менеджер представляє дві 

інформації. По-перше, оцінку альтернатив стратегії й тактики 

виробничо-комерційних програм і, по-друге, вимір і 

співставлення фактичних і планових результатів. За своєю суттю 

оцінка альтернатив багато в чому залежить від результатів 

фінансово-економічного прогнозу планування розвитку 

підприємства. 
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При оцінці доцільності придбання засобів виробництва 

складаються фінансові звіти (бюджети, що відображають 

фінансово-економічну ситуацію об'єкта). Бухгалтери-менеджери 

розробляють фінансові прогнози з метою визначення доходів від 

придбання основних фондів або інтеграції з іншим 

підприємством. В останньому випадку потенційні доходи можуть 

виникати при об'єднанні паралельних систем розподілу, 

скороченні витрат центрів відповідальності. Оцінюються сильні й 

слабкі сторони розглянутих варіантів. 

У випадку вилучення інвестицій (у зв'язку з відмовою від 

тієї або іншої операції) аналізуються доходи й збитки 

підприємства, щоб не виникло фіксованих накладних витрат 

(раніше поглиналися скасованою операцією), або нових витрат. 

При реорганізації підприємства у виробничо-комерційних 

програмах або технологічних циклах необхідно аналізувати збут, 

доходи й переваги передбачуваних новацій. Необхідно 

розглядати вплив планованих змін на збут, ефективність 

використання ресурсів, виробничий процес і господарську 

діяльність у цілому. 

Знос основних виробничих фондів, старіння запасів, 

неповне поглинання накладних витрат та інші фактори можуть 

вплинути на стратегію в галузі виробничих ліній. Етап виміру й 

співставлення полягає в аналізі фінансових результативних 

показників реалізації стратегії й тактики підприємства; 

вишукуються шляхи й резерви зміни й коректування тактики 

господарської діяльності. 

Для ефективного функціонування запропонованої 

інформаційної системи підприємства необхідно вирішити ряд 

організаційно-економічних і технічних проблем: створення 

єдиної комп'ютерної мережі, де в кожного структурного 

підрозділу є персональна комп'ютерна станція, включена в 

загальну інформаційну мережу підприємства, з інтегруючим 

центром в інформаційній службі (сервер-головний комп'ютер); 

підключення до системи інтернету для обміну необхідної 

підприємству інформацією, пошуку партнерів тощо. 

Роки, що пройшли з початку ринкових реформ показали 

наскільки глибокі й значні, повинні бути організаційні 

перетворення. Відсутність цілісної загальновизнаної концепції 
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методології організації й управління підприємствами роблять 

необхідним проведення досліджень у цьому напрямку. У зв'язку 

із цим проглядається реально існуюча практична потреба в 

розвитку теорії й методології вирішення цілого ряду питань, в 

організації й управлінні, які не були властиві їм в умовах існуючі 

довгі роки планової соціально-економічної системи. 

Для розуміння сутності процесу управління підприємством 

в умовах ринку з метою аналізу ефективного виконання їм своїх 

цілей і завдань на наш погляд необхідно розглянути функції 

управління з погляду умов нової економічної системи, а також з 

урахуванням останніх досягнень суміжних соціально-

економічних наук, таких як «Теорія систем», «Теорія 

управлінського обліку», «Теорія інститутів і інституціональних 

змін», «Теорія альянсів», «Теорія ринків», «Реінжиніринг» тощо. 

Всі перераховані вище напрямки дозволили по новому 

глянути на функції управління, його структуру й раціональну 

організацію, а можливості реінжинірингу управління на базі 

нових інформаційних технологій дозволяють кардинальним 

образом поліпшити якість інформації (своєчасність, детальність, 

насиченість, цінність), а отже й ефективність прийнятих рішень. 

Багато менеджерів займаються реінжинірингом з тієї 

причини, що про цю науку схвально озиваються засоби масової 

інформації, часто маючи досить неясну уяву про цей процес. 

Багато менеджерів вважають, що процесний і функціональний 

підхід до управління принципово різні. 

Бізнес-процес описує те, як функція виконується, у якій 

послідовності й у яких варіантах, а також те, як функції 

взаємодіють між собою в роботі підприємства. Бізнес-процес 

відповідає на запитання як робити. Тому функції й процеси не є 

протилежностями, а представляють лише різні рівні абстракції. 

Звичайно бізнес-процес описують як шлях, що проходить 

матеріальний об'єкт або інформація. У зв'язку із цим прийняте 

визначення бізнес-процесу як набору робіт і процедур, що 

перетворить входи у виходи. Такий підхід підтримується рядом 

інструментальних засобів моделювання діяльності підприємства. 

Одну функцію можна реалізувати безліччю бізнес-процесів, 

а тут мова йде лише про спосіб опису або про моделі системи 

управління. Та сама система управління може бути описана як 
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процесною моделлю, так і функціональною. Адже сама система 

може мати й подвійне підпорядкування, і дублювання функцій, і 

перекручені інформаційні потоки, а модель є тільки 

відображенням цієї дійсності. 

Після візуалізації системи ці перекручування необхідно 

ліквідувати, що й передбачає другий етап реінжинірингу - 

побудова моделі «як повинно бути»! А вибір типу моделі для 

візуалізації системи управління залежить від конкретного 

підприємства, конкретної ринкової ситуації, суми всіх значимих 

внутрішніх і зовнішніх факторів і від обраної стратегії. 

Всі існуючі моделі ефективного управління спрямовані на 

вирішення конкретних управлінських завдань, але вони зможуть 

допомогти оптимізувати саму систему управління шляхом 

візуалізації її перекручувань, і тим самим більш-менш ефективно 

вирішити те або інше управлінське завдання. Різні моделі 

ефективного управління можуть бути використані тільки для 

візуалізації методів і способів вирішення певного кола завдань. І 

вибирати модель треба виходячи з розуміння того конкретного 

завдання, що стоїть перед підприємством. 

Інформаційна система управління потребує підготовки 

технічного завдання і на її ескізний проект знадобляться обидві 

моделі (додаток А). Якщо необхідно запровадити систему 

управління якістю за стандартами ISO 9001, то необхідно 

вибрати процесну модель, оскільки вона більше підходить для 

опису процесів забезпечення вимог споживачів. 

Система управління полягає в поділі основного завдання на 

підзавдання й організації моніторингу, що стосується їхнього 

виконання (аналіз метрик у контрольних крапках на схемі, що 

відображає послідовність дій і подій при виконанні процесу). 

Поділ на підзавдання є важливим етапом і від нього 

залежить організаційна структура підприємства. Це так звана 

вертикальна декомпозиція, коли завдання розділяються на типи 

робіт. Так, наприклад, маркетинг ми розбиваємо на вивчення 

ринків, аналіз продажу, побудову прогнозу продажу. 

Але для розподілу на етапи або сектори робіт потребується 

горизонтальна декомпозиція. Розподіл на типи й етапи або 

сектори є проекція діяльності підприємства на різні площини її 

візуалізації. Безумовно, для структурування різних частин 
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підприємства (підрозділів) необхідно використовувати різні 

підходи, які більш адекватні тому бізнесу-завданню, вирішувати 

яке буде певний підрозділ підприємства (додаток Б). 

Використання горизонтальної або вертикальної 

декомпозиції не потребує прийняття спеціальних організаційних 

рішень, створення або ліквідації підрозділів, опису посадових 

інструкцій. У результаті такої декомпозиції можна створити 

цілком адекватну модель роботи підприємства, що допоможе 

вирішити поточні завдання, не прибігаючи до корінних 

перетворень.  

Досвід показує, що горизонтальний підхід дійсно більш 

продуктивний (додаток В), тому що більш конкретний, наочніше 

виявляє вузькі місця. Однак це зовсім не означає, що треба деякі 

аспекти у терміновому порядку реорганізовувати, 

перерозподіляти й призначати. Досить перевірити модель на 

логічність і відповідність вимогам, які висувають різні фактори 

середовища. Тому вирішення проблем потрібно починати з 

питання, яке повинно бути реалізоване, а не з питання, як це буде 

реалізовано. Безглуздо починати реструктуризацію, 

перекроювати оргструктуру, оптимізувати бізнес-процеси без 

постановки конкретних цілей цього процесу. 

В процесі формування необхідних вимог до конкретної 

системи управління підприємством виникає завдання опису 

конкретних бізнес-процесів. Перехід від функціональної 

організації до процесної супроводжується тільки зміною 

технологій управління, тобто делегуванням власникам бізнес-

процесів повноважень, які необхідні для самостійного прийняття 

коригувальних впливів. Зміни ці можуть бути навіть 

революційними - повне переосмислення розподілу 

відповідальності й повноважень і, як наслідок, - серйозна зміна 

організаційної структури підприємства. 

Для розробки інформаційної системи управління необхідно 

спочатку побудувати модель діяльності підприємства. Побудова 

такої моделі є результатом процесу бізнес-моделювання. 

Проведення бізнес-моделювання дозволяє здійснювати такі дії: 

розробити загальну мову для проектної групи й керівництва; 

скоротити час впровадження інформаційної системи управління; 

розробити покроковий план розвитку підприємства. 
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У додатку Г показано системний підхід до організації 

ефективної системи управління підприємством за допомогою 

створення інтегрованої бізнес-моделі підприємства. 

Інформаційна система управління у цій моделі складається з двох 

основних модулів: інтегрованої бізнес-моделі; циклу управління 

процесами. 

Завдання створення інформаційної бізнес-моделі 

вирішуються шляхом бізнес-моделювання діяльності 

підприємства. Завдання реалізації циклу вирішує цикл 

управління інформаційного бізнес-моделювання. Цикл 

управління бізнес-моделювання містить у собі: аналіз 

зовнішнього й внутрішнього середовища підприємства; 

планування й розробку рішень; реалізацію, облік, контроль; 

аналіз і коректування виникаючих відхилень.  

Впровадження в підприємстві елементів управління бізнес-

моделювання дозволяє: орієнтувати операційну діяльність 

підприємства на стратегічні цілі розвитку бізнесу; здійснювати 

контроль реалізації стратегії через систему збалансованих 

показників діяльності; візуалізувати діяльність підприємства, 

забезпечивши керівництву можливість правильно оцінити наявні 

недоліки, знаходити можливості, сильні сторони й напрямки 

удосконалення; здійснювати підтримку, регулярний моніторинг і 

управління змінами інформаційної бізнес-моделі підприємства; 

підтримувати всі стандарти й регламенти підприємства в 

актуальному стані; оптимізувати діяльність щодо управління 

розвитком і змінами (додаток Д). 

Варто звернути увагу, що інформаційна бізнес-модель 

завжди повинна опиратися на імітаційні системи моделювання 

ефективності бізнес-процесів, для того щоб можна було вибрати 

варіанти оптимізації бізнес-процесів. 

У бізнес-моделюванні при розробці інформаційної бізнес-

моделі самим оптимальним, як показує практика, є змішаний підхід, 

коли моделювання йде назустріч: і зверху вниз, і знизу нагору. У 

цьому випадку найбільш повно реалізується як правильний вибір 

цілей і стратегій (керівництво краще знає ринок і зовнішнє 

середовище), так і необхідна ініціатива й підтримка всього 

персоналу для їхнього здійснення (персонал краще знає, як 

оптимізувати і настроїти свою безпосередню роботу). 
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Інформаційна бізнес-модель підприємства відповідно до 

методології являє собою документований опис: стратегічних 

цілей і завдань; дерева продуктів і послуг, дерева функцій; 

організаційної структури; бізнес-процесів і процедур; структури 

інформаційних потоків і документів; структури даних і 

регламентів; структури ресурсів і прикладних систем; 

взаємозв'язку всіх зазначених об'єктів і структур. 

В електронній базі депозитарію бізнес-процесів передбачено 

всю необхідну їхню деталізацію й ресурсне оточення аж до рівня 

робочого місця. Права доступу користувача гарантують 

персоналу санкціонований доступ до певних частин бази даних, 

тому кожний співробітник бачить на своєму комп'ютері тільки ті 

реальні процеси й функції, у яких він бере участь, а керівники 

мають всю інформацію з даних моніторингу. 

За такою інформаційною системою управління відпадає 

необхідність і в складанні посадових інструкцій, які увесь час 

потрібно буде актуалізувати в процесі управління змінами при 

постійному удосконаленні. У рамках вирішення завдання 

управління персоналом існують тільки дві проблеми: як 

сформувати високий кадровий потенціал підприємства; як 

зробити працю дійсно ефективною. 

Причини незадоволеності керівників роботою своїх 

підлеглих є наслідком неправильного вирішення одного із цих 

завдань. У процесі бізнес-моделювання спочатку необхідно 

послідовно описати стратегію, мету й функції підприємства, 

потім вони розподіляються по виконавчим ланкам аж до 

конкретних співробітників. Це і є правильна постановка процесу 

управління персоналом, що теж забезпечується бізнес-

моделюванням. 

Побудована за такою концепцією інформаційна система 

управління буде працювати ефективно, оскільки наведений у ній 

аналіз результатів моніторингу ключових показників діяльності буде 

постійно підбудовувати її на оптимальний режим функціонування. 

Побудова інформаційної системи управління потребує 

значних трудовитрат. Постачальнику програмного забезпечення  

будувати її іноді навіть невигідно, тому що порівняльний аналіз 

отриманих вимог до системи й функціонала цілком може 

привести до несподіваних результатів. 
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Адже звичайно тільки 50% функціонала запропонованого 

програмного забезпечення підходить для конкретного 

підприємства, ще 30% необхідно переробити. В рекламній 

діяльності пропонується побудова саме інформаційної моделі 

підприємства. 

Сучасні методології орієнтовані як на функціонала, так і на 

потік даних. У першому випадку первинною є функціональна 

модель, у другому - інформаційна. Сучасна системна архітектура 

створюється шляхом відображення бізнес-правил підприємства. 

Саме створення системного проекту, що випереджає 

автоматизацію, служить прекрасною можливістю для оптимізації 

бізнесу, а також для проведення ефективної роботи із створення 

перспективних планів розвитку. 

Разом з тим, нам представляється характеристика процесів у 

таких складних саморегулюючих системах, як підприємство 

трохи спрощеною. Ми класифікуємо процеси, що відбуваються в 

складних системах визначаючи їхніми наступними термінами. 

Стан. Поняттям стану звичайно характеризують миттєву 

фотографію, «зріз» системи, зупинку в її розвитку. Його 

визначають або через вхідні впливи й сигнали (результати), або 

через макропараметри, макровластивості системи (тиск, 

швидкість, прискорення). 

Якщо розглянути елементи а (компоненти, функціональні 

блоки), врахувати що входи можна розділити на керуючі й 

неконтрольовані і що виходи (вихідні результати) залежать від а, 

у і х, тобто q = f (а, у, х), то залежно від завдання стан може бути 

визначений як {а, у}, {а, у, g} або {а, y, х, g}. 

Поводження. Якщо система здатна переходити з одного стану 

в інше (наприклад, S1→S2→S3 ...) вона має певну залежність. Цим 

поняттям користуються, коли невідомі закономірності (правила) 

переходу з одного стану в інший. Тоді говорять, що система має 

якесь поводження й з'ясовують його характер, алгоритм. З 

урахуванням введених позначень поводження можна представити 

як функцію S(t) = [S(t - 1), y(t), x(t)]. 

Рівновага. Поняття рівновагу визначають як здатність 

системи у відсутності зовнішніх негативних впливів, або при 

постійних впливах зберігати свій стан як завгодно довго. Цей 

стан називають станом рівноваги. 
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Стабільність. Під стабільністю розуміють здатність системи 

повертатися в стан рівноваги після того, як вона була із цього 

стану виведена під впливом зовнішніх (або в системах з 

активними елементами – внутрішніх негативних впливів. Ця 

здатність звичайно властива системам тільки тоді, коли 

відхилення не перевищують деякої межі. 

Стан рівноваги, у який система здатна повертатися, 

називають стійким станом рівноваги. Повернення у цей стан 

може супроводжуватися коливальним процесом. Відповідно в 

складних системах можливі нестійкі стани рівноваги. 

Рівновага й стабільність в економічних системах, 

незважаючи на аналогію з технічними, - набагато більш складні 

поняття, і ними можна користуватися в основному як деякими 

аналогіями для попереднього опису поводження системи. Для 

оцінки цих станів у формалізованих моделях доводиться вводити 

деякі непрямі характеристики. 

Розвиток. Це поняття допомагає пояснити складні 

термодинамічні й інформаційні процеси в природі й суспільстві. 

Дослідження процесу розвитку, співвідношення розвитку й 

стабільності, вивчення механізмів, що лежать у їхній основі, - 

найбільш складні завдання теорії систем. 

Доцільно виділяти особливий клас систем, що володіють 

особливими властивостями й потребують розробки й 

використання спеціальних підходів до їхнього моделювання. 

Отже моніторинг господарської діяльності підприємства 

забезпечує комплекс заходів щодо відстеження цільової функції 

підприємства, завданням якого є його посилення у випадку 

можливого відхилення підприємства від намічених цілей і 

зменшення його цільової функції. 

З погляду управління, основною метою організації 

моніторингу є інформаційне забезпечення відповідності руху 

системи розробленої цільової траєкторії у відповідності зі 

стратегічними орієнтирами. При цьому підприємство, як система, 

перебуває в умовах імовірної зміни всіх елементів зовнішнього і 

внутрішнього середовища. 

Розглядаючи організацію моніторингу підприємства з погляду 

його цільової функції можна відзначити, що ефективність його 

організації буде визначатися двома критеріями. 1. Чутливістю системи 
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моніторингу, що у свою чергу буде описуватися двома групами 

показників що відображають: швидкість визначення й зміни 

відхилення поводження системи від цільової функції; розміром 

відхилення після якого система моніторингу дозволяє визначити 

зменшення цільової функції. 2. Економічною ефективністю, тобто 

розміром витрат і ефекту від організації моніторингу. 

В умовах нової соціально-економічної системи, що 

характеризується повною фінансово-господарською 

самостійністю підприємства, як економічного суб'єкта, а також 

багатоваріантністю й високим рівнем мінливості зовнішнього 

середовища, сутність змісту системи управління підприємством, 

міняється докорінно. 

Окремі функції моніторингу господарської діяльності 

підприємства були присутні й в умовах командно 

адміністративної системи. Однак внаслідок цілого ряду причин і, 

насамперед, обмеженої самостійності підприємства й твердого 

регулювання зовнішнього середовища їхня сутність і функції 

кардинально розходилися із сучасними вимогами. 

Ринкові умови потребували зміни бухгалтерського обліку: 

за цільовими настановами, за змістом, за структурою, за 

технікою, за способами трансформації. 

У процесі реформування системи управління підприємством 

з метою адаптації її до умов ринкової соціально-економічної 

системи відбувається ревізія структури, функцій, а також теорії й 

методології управління підприємством У зв'язку із цим, іде 

пошук місця моніторингу в системі управління, його цілей, 

функцій, видів тощо. 

Таким чином, у процесі реформування й адаптації 

організаційно-економічного механізму підприємства до ринку, 

необхідні не тільки контроль і управління за зниженням витрат 

виробництва, але й відстеження зовнішнього середовища, а також 

моніторинг всіх сторін внутрішньої діяльності підприємства. 

Схема етапів цієї діяльності представлена на рисунку 5.3. 

При цьому, для формування моделі моніторингу необхідно 

визначитися із метою й критеріями стану внутрішнього й 

зовнішнього середовища підприємства, а також критеріями 

відповідності фактичної цільової функції підприємства, тієї, яку 

закладено у моделі.  
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Рис. 5.3. Етапи управління моніторингу зовнішнього  

середовища підприємства* 
*Складено автором 
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Кожний з критеріїв буде описуватися системою показників 

для побудови моделей моніторингу, крім вибору показників, що 

дають можливість раннього виявлення відхилення його цільової 

функції від закладеної моделі або зміни внутрішніх і зовнішніх 

факторів, які об'єктивно визначають такі відхилення. 

Теоретичні й методологічні вимоги до систем таких 

показників і періодичності їхнього відстеження при моніторингу 

зовнішнього середовища повинні лежати в основі формування 

моделі інформаційної системи управління підприємствами. 

У сучасній теорії менеджменту, розробка економічної 

політики допускає формування як загальних, до яких відносяться: 

забезпечення оптимальної рентабельності; забезпечення стійкого 

становища підприємства; розробка напрямків розвитку нових 

видів діяльності; так і специфічної мети, якими можуть 

виступати показники ефективності роботи окремих підрозділів, 

що є центром прибутку й специфічної мети, яка пов'язана з 

маркетингом, виробництвом, впровадженням інновацій, 

організацією фінансів і персоналу. 

При цьому кількість цілей, їхній вектор і спрямованість 

настільки різноманітні, що для їхнього ранжування й побудови 

впорядкованої ієрархії використається побудова цільової моделі у 

вигляді дерева цілей. За допомогою дерева цілей описується їх 

ієрархія, для чого здійснюється послідовна декомпозиція головної 

мети на підцілі за наступними правилами: загальна мета повинна 

містити опис кінцевого результату; при розгортанні загальної мети в 

ієрархічну структуру цілей виходять із того, що реалізація підцілей 

кожного наступного рівня є необхідною й достатньою умовою 

досягнення мети попереднього рівня; при формулюванні цілей 

різних рівнів необхідно описувати бажані результати, але не 

способи їхнього одержання; підцілі кожного рівня повинні бути 

незалежні один від одного й не виведеними з одного для другого; 

фундамент дерева цілей повинні становити завдання, що 

представляють собою формулювання робіт, які можуть бути 

виконані певним способом і в раніше встановлений термін. 

Кількість рівнів декомпозиції залежить від масштабів і 

складності поставлених цілей, від прийнятої структури 

організації, від ієрархічності побудови її менеджменту. 

Важливим моментом цілеполягання є моделювання не тільки 
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ієрархії цілей, але й їхньої динаміки в аспекті розвитку за певний 

період часу. Динамічна модель особливо корисна при розробці 

перспективних планів маркетингу підприємства. 

Останнім часом відбуваються істотні зміни в теорії й 

практиці ведення маркетингової діяльності. Успіх у сучасному 

бізнесі, в умовах все більш гострої конкурентної боротьби, стає 

можливим тільки при проведенні аналізу ринкового середовища, 

що спрямований на розробку адекватних маркетингових рішень і 

різного роду ризиків. 

Необхідність проведення аналізу ринкового середовища 

обумовлюється, зокрема, тією обставиною, що вектор розвитку 

концепцій маркетингу, відповідно до сучасних тенденцій, 

спрямований як би вшир, тобто концепції маркетингу 

враховують доцільність маркетингового впливу не тільки на 

споживачів, але й на всіх потенційних учасників обміну, коло 

яких постійно розширюється. 

Цей висновок підтверджується переліком існуючих у цей 

час концепцій маркетингу: концепція удосконалення 

виробництва; концепція удосконалення товару; концепція 

інтенсифікації комерційних зусиль; концепція маркетингу; 

концепція маркетингового управління ; концепція стратегічного 

маркетингу; концепція маркетингових відносин; концепція 

максимаркетингу; концепція конкурентної раціональності; 

концепція мегамаркетингу. 

Зазначені зміни значним чином пов'язані з все більш 

широким використанням економіко - математичних методів і 

засобів обчислювальної техніки. Нові інформаційні технології, 

особливо пов'язані з розвитком мережних ресурсів, заснованих на 

використанні мережі інтернет, перетворюють маркетинг в 

інтегровану інтерактивну систему. 

Інтернет-технології доцільно використовувати  практично у 

всіх бізнес-процесах, але найдоцільнішим є їхнє використання в 

просуванні продукції  на ринок [281, с. 218]. 

Сучасні інформаційні технології впливають на удосконалення 

маркетингових підходів у трьох напрямках. По-перше, 

використання обчислювальних систем дозволяє підвищити 

ефективність маркетингової діяльності за рахунок більшої 

обґрунтованості й дієвості прийнятих маркетингових рішень. 
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По - друге, за рахунок використання нових маркетингових 

підходів, що розробляються у найбільш просунутих галузях, 

якими в цей час є розробка й просування на ринок засобів 

обчислювальної техніки, удосконалюється ведення 

маркетингової діяльності в інших галузях бізнесу шляхом 

своєрідного перекодування відповідних маркетингових ідей. 

По-третє, при плануванні й проведенні будь-яких 

маркетингових заходів необхідно враховувати зміну ринкової 

ситуації як результат широкого й повсюдного впровадження в 

бізнес нових інформаційних технологій. Найважливішим із цих 

змін стає витиснення з ринкового простору дистриб’юторів, як 

зайвої проміжної ланки між виробником і споживачем. 

Включення маркетингових процедур у загальний процес 

управління підприємством, зокрема, вбудовування відповідних 

програмних блоків у комплекси, що експлуатуються на 

підприємстві, програм бухгалтерського обліку дозволить 

забезпечити інтерактивний режим роботи за рахунок реалізації 

оперативного зворотного зв'язку в системі маркетингових 

комунікацій. Найважливіше значення в маркетинговій діяльності 

фірм здобуває використання мережі інтернет. 

Для вирішення маркетингових проблем підприємства 

потребують вичерпної і повної інформації. На основі такої 

інформації фірма зможе одержати конкурентні переваги та 

знизити рівень фінансового ризику [352]. 

Таким чином, як основну тенденцію, що проявляється у 

сфері маркетингової інформації, можна виділити все більші 

масштаби використання електронних носіїв для її збору й 

поширення. 

Сучасні реалії ринку диктують необхідність розробки й 

побудови, на базі наявних і розроблювальних обчислювальних 

технологій, засобів зв'язку й економіко-математичних методів, 

інтегрального інформаційного алгоритмічного середовища 

підтримки маркетингової діяльності підприємств різного профілю. 

Таке інформаційно-алгоритмічне середовище може 

забезпечити прийняття суб'єктами ринку більш обґрунтованих 

маркетингових рішень, що зробить ринкову ситуацію більш 

стійкою й більшою мірою націлену на виконання свого головного 

завдання - задоволення запитів і потреб людини. 
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З метою проведеного дослідження введемо в розгляд 

поняття бізнес - модель. Під інформаційно-алгоритмічною бізнес 

- моделлю ми розуміємо узагальнену інфраструктуру середовища 

інтелектуальної підтримки прийняття маркетингових рішень 

підприємства. Бізнес - модель відображає у своїй структурі 

певний бізнес - процес, що заснований на обраному варіанті 

бізнес - логіки. 

У свою чергу, бізнес - логіка базується на прийнятому 

підприємством наборі бізнес - правил, що визначають або 

обмежують деякі аспекти бізнесу. Контекст застосування бізнес - 

правил визначається прийнятою на підприємстві ієрархією 

маркетингових концепцій. Причому на верхньому рівні системи 

приймається одна із трьох глобальних цілей - виживання, 

підтримки існуючого бізнесу або його розвитку. На наступному 

рівні ієрархії формуються конкретні цілі відповідно до обраного 

варіанту маркетингової концепції. 

У цілому, побудову бізнес-моделі будемо проводити в 

контексті застосування ряду інтегральних принципів - 

системного підходу й синергії економічних систем. Під 

синергією будемо розуміти принципи самоорганізації ринкової 

ситуації, облік яких особливо важливий при проведенні 

прогнозних оцінок. 

Принцип системного підходу доповнюється новим 

структуроутворюючим поняттям - схемами дизайну. 

Представляється виправданим і перспективним, з метою 

уніфікації підходів до маркетингових досліджень використати 

схему дизайну, що описує способи вирішення завдань, що часто 

зустрічаються. 

Виправданість використання розробок з інших галузей 

наукового знання, у цьому випадку з теорії програмування, 

визначається, з одного боку, продуктивністю, як ми вже 

відзначали, так званим перекодуванням ідей. З іншого боку, 

раціональність таких запозичень визначається все більш 

широким використанням нових інформаційних технологій при 

проведенні різних досліджень в галузі маркетингу, у тому числі 

інтернет-технологій. 

Вперше концепція схем дизайну полягала в узагальненні й 

каталогізації рішень типових завдань при розробці об’єктно-
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орієнтованих програмних комплексів. У рамках таких схем 

пропонуються стандартизовані методи опису Patterns. 

Визначення Patterns містить у собі наступні основні розділи: 

мету й зміст дослідження (призначення); причини, що викликали 

появу даного мотивування; випадки, коли застосування даних 

мотивів виправдано; внутрішня будова структури інформації; 

переваги дизайну з використанням даного значення; деталі 

використання. 

Застосування схем дизайну може додати маркетинговим 

дослідженням більшу структурованість і обґрунтованість. При 

цьому в ролі структуроутворюючих елементів можуть виступати 

основні концепції маркетингу (як концепції управління 

маркетингом так і концепції маркетингового управління, які 

формують деякий контекст реалізації певних маркетингових 

досліджень шляхом реалізації відповідної бізнесу-логіки. 

Застосування наведених принципів забезпечує також 

вирішення проблеми узгодження цілей окремих підсистем 

розглянутої системи. Побудова такої автоматизованої системи 

маркетингових досліджень повинна реалізуватися за принципом 

«ядра», за яким її функціонування забезпечується наявністю 

деякого набору основних елементів, які можуть нарощуватися 

внаслідок розробки й реалізації нових функцій. 

Розглянута система повинна мати блокову побудову й тому 

повинна бути легко масштабована, тобто може включати різний 

набір блоків залежно від контексту маркетингового дослідження. 

Зокрема, система повинна забезпечувати проведення відповідних 

маркетингових досліджень, що підтримують прийняття адекватних 

маркетингових рішень при різних вихідних ситуаціях (розробка 

нового товару, вихід на ринок, збільшення частки ринку тощо). 

Нами пропонується дворівнева побудова системи 

маркетингової інформації. Перший рівень являє собою 

підсистему маркетингового моніторингу кон'юнктури ринку, на 

основі якого приймається рішення про повномасштабне 

маркетингове дослідження. 

Рішення приймається при перевищенні певними параметрами 

деяких граничних значень. При цьому досліджується динаміка зміни 

параметрів ринкового становища підприємства, що дозволяє зробити 

висновок про ймовірності виходу підприємства з інтервалу стабільності. 
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У розроблювальну систему інтелектуальної підтримки 

повинна бути включена підсистема меню або шаблонів, що 

забезпечує повний розгляд усього кола питань, що пов'язані із 

проведенням маркетингового дослідження в певному контексті 

виявлених маркетингових проблем. Кожний із зазначених шаблонів 

пов'язаний з можливими алгоритмами вирішення завдань, що 

виникають в майбутньому. Система шаблонів є елементом 

розроблювального інформаційно-алгоритмічного середовища 

інтелектуальної підтримки прийняття маркетингових рішень. 

Пропонується розглядати етапи життєвого циклу в цілому для 

кожного підприємства або виду бізнесу, що, з одного боку, забезпечить 

інтегровану оцінку їхнього поточного стану й перспектив розвитку, а з 

іншого боку, дозволить здійснювати більш ефективне їх управління. 

Запропонована бізнес-модель являє собою автоматизовану 

систему, що реалізує певний варіант бізнес - логіки й забезпечує 

інформаційно-алгоритмічну підтримку проведення досліджень і 

прийняття маркетингових рішень. 

Розглянута система забезпечує ітераційні процедури пошуку 

рішень при завданні різних початкових умов - обсягах 

фінансування й величині ризику, виражається також через 

економічні показники. Система функціонує постійно, але в 

окремі інтервали часу діють різні її підсистеми. 

Зокрема, підсистема моніторингу ринкового середовища діє 

постійно, відслідковуючи ринкову кон'юнктуру. Методами 

розпізнавання образів оцінюється становище підприємства на 

ринку, і, при виході спостережуваних параметрів за межі певного 

інтервалу, діагностується виникла проблема й формуються цілі 

необхідного маркетингового дослідження. 

Отримані дані аналізуються з метою формування 

адекватного кортежу маркетингових рішень. Зворотний зв'язок 

після реалізації розробленого алгоритму впливу на простір 

ринкових параметрів здійснюється постійним моніторингом 

ринкової кон'юнктури. 

Таким чином, розглянута система здійснює постійне 

спостереження за ринковим середовищем і забезпечує відповідне її 

регулювання в можливих межах. При цьому певний набір 

управлінських впливів застосовується доти, поки засоби моніторингу 

ринкового середовища не виявлять необхідність щодо їх зміни. 
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Для прийняття адекватних маркетингових рішень 

періодичність і конкретні строки проведення тих або інших 

маркетингових досліджень повинні бути корельовані з існуючою 

циклічністю економічних процесів у суспільстві. 

При плануванні проведення тих або інших маркетингових 

досліджень повинні бути вивчені питання окупності можливих 

фінансових витрат. Інакше кажучи, повинно бути проаналізоване 

співвідношення витрати-результати. Плановані додаткові доходи 

повинні значно перевершувати витрати на проведення 

маркетингових досліджень. Як результат маркетингового 

дослідження розглядається як безпосереднє збільшення доходів, 

так і можливість уникнути ймовірних втрат (або втрачений 

прибуток). 

Для оцінки різних економічних складових проведених 

маркетингових досліджень необхідно розглядати питання 

обґрунтованості прийняття тих або інших рішень за наявності 

різної за вартістю вихідної інформації. При цьому розглядаються 

ризики, що пов'язані з недостатньо обґрунтованими рішеннями, 

викликаними недоліками і неактуальністю отриманої 

маркетингової інформації. 

Таким чином, пропонується модель проведення 

маркетингових досліджень, що побудована на використанні схем 

дизайну й забезпечує одержання максимально можливих 

економічних результатів за наявності досить обмежених ресурсів 

на проведення таких досліджень. 

При реалізації зазначеної моделі виникає можливість оцінки 

найбільш раціональних обсягів фінансування й способів 

проведення маркетингових досліджень, що визначається 

нелінійною залежністю між витратами на проведення досліджень 

і одержанням економічних результатів. 

Всі розглянуті вище складові бізнес - моделі повинні 

функціонувати в інформаційній і алгоритмічній взаємодії, що 

формує в цілому інтегроване середовище інтелектуальної підтримки 

прийняття маркетингових рішень. Інтегрування окремих елементів у 

рамках такого середовища реалізується шляхом забезпечення 

функціонування останніх на базі загальної операційної платформи. 

Повертаючись до проблеми побудови середовища 

інтелектуальної підтримки прийняття маркетингових рішень у 
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цілому, необхідно відзначити, що зазначене середовище повинно 

формуватися поступово, шляхом послідовного накопичення 

даних і розробки алгоритмів вирішення приватних завдань, що 

становлять інтелектуальну базу системи. 

Запропонований підхід щодо створення середовища 

інтелектуальної підтримки маркетингових рішень не 

орієнтований на якийсь один конкретний вид бізнесу. У цьому 

змісті запропоновані підходи носять досить універсальний 

характер і можуть прийняти певну спрямованість тільки шляхом 

їхнього використання в конкретному практичному застосуванні, 

зокрема, за допомогою формування відповідних баз знань. 

В основі проведеного дослідження лежить переконаність у 

необхідності й можливості проведення все більшої формалізації 

процесу прийняття маркетингових рішень на основі 

використання надзвичайно швидко прогресуючих інформаційних 

технологій. Безумовно, що запропоновані підходи вимагають 

подальшого розвитку, причому напрямки досліджень повинні 

бути пов'язані як з розвитком маркетингу, так і із триваючим 

революційним прогресом у методах і засобах обробки 

економічної інформації в цілому. 

 

5.2. Система консалтингу у контексті його інтеграції в 

глобальне інформаційне середовище 

 

Термін «консалтинг» увійшов у життя вітчизняного бізнесу 

зовсім недавно, але вже встиг міцно вкоренитися в повсякденній 

лексиці ділового життя. Проте, незважаючи на свою 

популярність, це поняття дотепер не має однозначного 

тлумачення. 

Використання терміну «управлінське консультування» 

останнім часом у Україні часто заміняється аналогічним за 

значенням англійським терміном «консалтинг» (consulting). Це 

пов'язано з тим, що в усьому світі саме управлінське 

інформаційне консультування прийнято називати 

«консалтингом» з моменту появи. 

Можна виділити наступні основні підходи при формуванні 

інформаційного консультування (рис. 5.4). 



 

330 

 

Рис. 5.4. Схема підходів при наданні управлінського 

консультування* 
*Складено автором 

Перший підхід розглядає управлінське консультування як 

метод удосконалення практики управління. Даний метод може бути 

використаний підприємством, внутрішнім консультаційним (або 

аналогічним) підрозділом приватної або державної організації, 

інститутом з підготовки керівних кадрів, установою, що розробляє 

питання підвищення продуктивності праці невеликого підприємства, 

службою поширення знань і досвіду або окремою особою. 

Саме тому управлінське консультування перетворилося в професію. 

Все більше число підприємств роблять консультування своїм основним 

заняттям, прагнучи наблизити до професійних стандартів якість наданих 

консультацій, методів втручання й етичні принципи. 

Управлінське консультування як система знань і практика 

надання якісних професійних управлінських послуг з вирішенням 

проблем підвищення ефективності діяльності організацій широко 

розповсюджене в світовій економіці. Результат управлінського 

консультування знаходиться у прямій залежності від рівня 

розвитку інформаційного та методичного забезпечення діяльності 

консультанта [369, с. 571]. 

Управлінське консультування є одним з видів 

кваліфікованої допомоги з боку, одним із методів роботи серед 

інших напрямків поліпшення результатів практичної діяльності 

суб’єктів господарювання. Але справа в тому, що не кожному 

керівнику прийде в голову поліпшити результати практичної 

діяльності свого підприємства, якщо воно й так приносить дохід. 

І вже залежно від складностей, консультанта можуть попросити 

виправити ситуацію, що погіршилася (завдання на виправлення), 

поліпшити існуючу ситуацію (завдання на удосконалення) або 

створити зовсім нову ситуацію (завдання на створення). 

Підходи до управлінського 

консультування 
 

Перший підхід:  

метод удосконалення 

практики управління 

Третій підхід: 

професійна діяльність 

Другий підхід: форма 

допомоги при 

вирішенні завдання 
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У відповідності із другим підходом процес консультування 

визначається як будь-яка форма надання допомоги стосовно 

змісту, процесу або структури завдання або серії завдань, за якої 

консультант сам не відповідає за виконання завдання, але 

допомагає тим, хто відповідальний за це. 

Консультування дозволяє змінити або поліпшити ситуацію. 

Більшість штатних працівників, по суті, є консультантами, навіть 

якщо вони себе офіційно консультантами не називають. Ці й 

схожі визначення підкреслюють, що консультанти є помічниками 

й допускають, що така допомога може виявлятися особами, що 

виконують найрізноманітнішу роботу. Консультування є 

професійною допомогою керівникам, підприємцям, фахівцям у 

вирішенні складних нестандартних проблем і інтенсивна 

професійна допомога керівникам у вирішенні їхніх завдань, що 

надається на тимчасовій основі. 

Підприємства, що відносять себе до консалтингових, на 

сучасному етапі розвитку економіки займаються не тільки 

консультуванням, так як консалтинг є професійною допомогою з 

боку фахівців з управління в аналізі й вирішенні проблем їхнього 

функціонування й розвитку, що здійснюється у формі рад, 

рекомендацій і спільно вироблених із клієнтом рішень. 

Консультування можна також розглядати як особливу 

професійну діяльність, що має певні характеристики. 

Управлінське консультування працює за контрактом і робить 

послуги підприємствам за допомогою спеціально навчених і 

кваліфікованих осіб, що допомагають підприємству замовнику 

виявити управлінські проблеми, проаналізувати їх, дає 

рекомендації для вирішення цих проблем і сприяє, за 

необхідністю, виконанню рішень. 

Консалтингове підприємство, що пропонує послуги з 

бізнесу-консалтингу, як правило, здійснює наступні функції: 

вивчає потреби клієнта, як правило, керівників підприємства, 

шляхом максимальної концентрації уваги на його предметній 

сфері й проблемах щодо оптимізації штатної структури, з 

урахуванням регіональних представництв, товарно-фінансових 

потоків, технологій роботи структурних підрозділів, 

документообігу, формування варіантів рішень тощо; проводить 

аналіз і оцінку проблем клієнта; обґрунтовує й розробляє 
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ефективні варіанти вирішення проблем; розробляє план заходів, 

що забезпечує декілька варіантів вирішення проблем; робить 

консалтингові послуги в галузі інформаційних технологій, що 

забезпечують інформаційну й інтелектуальну підтримку обраних 

клієнтом варіантів вирішення проблем. 

У процесі своєї діяльності консалтингове підприємство 

може мати проблеми, які, у свою чергу, можуть привести до 

банкрутства: фінансові труднощі, що пов'язані з відсутністю 

клієнтів; поверхневе знання ринку й низький рівень 

професіоналізму в цілому; відсутність висококваліфікованих, 

спеціально підготовлених до проведення консультаційних робіт 

кадрів; орієнтація діяльності лише на найближчу перспективу; 

незакінченість консультування у зв'язку з відставанням у 

впровадженні нововведень. 

Наступна важлива галузь функціонування консалтингових 

підприємств - інноваційна діяльність, що спрямована на 

комерціалізацію накопичених знань, технологій і устаткування. 

Результатом інноваційної діяльності є нові або додаткові товари 

(послуги). Основна проблема консалтингу й бізнесу в 

інноваційній діяльності - відсутність якісного діалогу між ними. 

Підприємства виділяють значні кошти на консалтингові 

проекти, кінцевий зміст яких зводиться до дублювання 

консультантами функцій топ-менеджерів підприємства. І в 

підсумку - замовник одержує рішення (можливо навіть якісне) 

видимої локальної проблеми. 

Завдяки аналізу сотень бізнес-завдань, що розв'язуються на 

ринку консалтингу, можна виділити ряд типових проблем. 

1. Як і в будь-якій іншій сфері діяльності, що перебуває на 

стадії становлення, кількість консультантів і бізнес-тренерів 

високого професійного рівня досить невелика. А вимоги ринку 

зростають. Це приводить до дефіциту якісних послуг на ринку 

консалтингу й тренінгів, і, отже, до зростання цін. У підсумку багато 

підприємств не можуть дозволити собі покупку консультаційних і 

тренінгових послуг належної якості й у необхідній кількості. 

2. Одним з важливих критеріїв якості й консультаційних, і 

освітніх послуг в інноваційній діяльності є наявність так званих 

«твердих копій»: роздаткових матеріалів, довідників, звітів, що 

передаються замовнику на паперових або електронних носіях. 
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3. Відомий ефект інерції мислення, який полягає в тому, що 

при вирішенні нестандартного (творчого, креативного) завдання 

дослідник мимоволі звужує горизонт пошуку, використовуючи 

не більше 10-15% від загальної кількості можливих напрямків 

рішення. 

4. З іншого боку, коли рахунок вирішених бізнес-завдань 

йде на сотні, самі завдання неминуче починають повторюватися: 

фірми, що займаються подібною діяльністю на подібних ринках 

зіштовхуються з подібними проблемами, які вирішуються 

подібними методами.  Багато завдань фактично виявляються 

стандартними, і навряд чи має сенс щораз вирішувати їх заново 

або шукати неодмінно унікальне рішення. 

Для вирішення перерахованих вище проблем досить 

успішно застосовуються відомі методи з розряду «експертних 

систем», (програм-консультантів, систем підтримки прийняття 

рішень). У їхній основі перебувають бази даних сотень, тисяч і 

десятків тисяч можливих рішень, які збираються роками. 

Фактично в подібних базах даних накопичується досвід цілих 

поколінь фахівців. 

Значне місце в діяльності консалтингових фірм займає 

організація різних семінарів, тренінгів, консультацій високого 

рівня, які найчастіше являють собою форму навчання клієнтів 

роботі з експертною системою, що призначена для вирішення 

потрібного класу завдань (технічних, управлінських, 

маркетингових тощо). Навчання може проходити як додаткова 

послуга, основний «продукт» надається замовникові в 

електронному вигляді. 

Можна виділити основні класи розв'язуваних завдань: 

розробка PR- і промо-акцій, рекламних кампаній; пошук нових 

ідей для просування продукції; пошук нових, нестандартних 

рекламоносіїв та їхніх постачальників; пошук ідей для 

виставочних стендів; аналіз отриманої системи рішень. 

Цілями PR-кампанії є просування товарів і послуг 

корпорації, шляхом створення позитивного іміджу корпорації в 

результаті формування корпоративної культури, а також 

забезпечення гармонійних, сприятливих зв'язків і відносин і 

зовнішньої громадськістю [42, с. 135]. 



 

334 

 

Програми-консультанти ні в якому випадку не заміняють 

людину-фахівця, а лише підсилюють його можливості Вони не 

гарантують, але істотно підвищують ймовірність вирішення 

певних класів завдань. 

Варто змінити не складові системи, а саму систему й 

підходи до її організації. Зрештою, всі проблеми зводяться до 

однієї - створення розгорнутої, доступної, зрозумілої й 

популярної системи бізнес-консультування, що спрямована на 

вирішення різних економічних питань як всередині підприємства, 

так і поза ним. 

Першим кроком у цьому напрямку може бути припинення 

хаотичного й непередбаченого розвитку ринку консалтингових 

послуг. Необхідно розробити єдині правила гри, які повинні 

виступити як константи й для замовника, і тим більше для 

виконавця. Така стандартизація виключить випадки несумлінного 

відношення до роботи й згодом створить норми, відступити від 

яких буде неможливо. 

Мова йде про об'єднання консалтингових агентств у єдину 

організацію, що здійснює певний контроль за їхньою діяльністю 

та дає суворі гарантії об'єктивності й професіоналізму 

консультантів (у іншому випадку, агентство позбавляє членства 

дану організацію). 

Форма такої асоціації може бути як державною, так і 

суспільною, однак, точно некомерційною. Спроби створити щось 

подібне вживали й раніше, однак дотепер вони не одержали 

широкої підтримки з боку ділових кіл. Можна сподіватися, що 

наявність такої організації допоможе розібратися з величезною 

кількістю проблем, а також прояснити перспективи розвитку 

ринку бізнес-консалтингових послуг, які на сьогоднішній день 

залишаються. 

Сучасна система управління підприємством включає дві 

підсистеми: управлінську й управляєму (рис. 5.5). В управляємій 

підсистемі перебуває об'єкт управління (ОУ) - підприємства. 

Управлінська підсистема має орган управління (ОУ) - органи 

державної влади та їхні виконавчі органи (ВО). 
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Рис. 5.5. Сучасна система управління підприємством* 
*Складено автором 

 

Особливістю державної системи управління у сучасних 

умовах є переважаючий (над матеріальним) фінансовий потік Fu, 

що надходить у виконавчий орган і під впливом управлінського 

інформаційного потоку I у фінансовий керуючий потік F, що 

безпосередньо впливає на об'єкт управління. 

Управлінська підсистема має два основних рівні управління 

державний і регіональний. На державному рівні управлінський 

інформаційний потік І - це законодавчі акти, урядові програми, 

монетарний потік F - дотації, інвестиції. Інформаційний потік 

зворотного зв'язку Iзв, сигналізує про стан об'єкту управління, Іму, 

- інформаційний потік від моделі управління, що визначає 

прогнозовані параметри об'єкту управління; V - потік впливу 

навколишнього середовища. 

Необхідний управлінський вплив на об'єкт управління 

виникає тоді, коли параметри процесів в об'єкті управління не 

відповідають тій моделі управління, яку закладено в 

управлінський орган. Чим більша розбіжність реальних 

параметрів об'єкта управління від параметрів моделі, тим 

сильніше повинен бути управлінський вплив. 
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При відносно невеликих відхиленнях досить державного 

регулювання процесів в об'єкті управління. Це регулювання 

виражається в розробці й прийнятті державних і регіональних 

законодавчих актів, що стосуються податків, мита, урядових 

програм, дотацій або інвестицій в об'єкти управління. 

У випадку кардинальної розбіжності параметрів моделі й 

об'єкту управління, що відбувається в результаті природних, а 

частіше інституціональних катаклізмів, доводиться переглядати 

саму модель управління, що вже не відповідає ситуації, що 

склалася. У цьому випадку на державному рівні приймається 

рішення про проведення реформи. Таким чином, обрана модель 

управління визначає стратегію й тактику, її правильний вибір 

дозволяє згладити перехідні процеси в об'єкті управління, що 

виникають при реформуванні економіки. 

При зміні моделі управління змінюється набір 

управлінських параметрів і сила впливу на них. У випадку 

корінної зміни моделі в об'єкті управління виникає перехідний 

процес, тривалість і форма якого залежать від ступеню 

відмінності нової моделі від раніше існуючої. За повної 

параметричної непогодженості моделей результатом управління 

може бути руйнування об'єкту управління. 

Таким чином, у системі управління управлінською 

підсистемою є тільки ринок (зі своєю моделлю). Держава в цій 

моделі повністю відсторонена від управління економікою й 

вважається, що економічна система перебуває в стані 

автоматичного регулювання. На жаль, на функцію управління 

виконавчого органу впливає зовнішній потік W, вплив якого 

може призводити до непередбачених наслідків. 

Тому необхідність управління підприємством в умовах ринкової 

економіки в останні роки стала очевидною й не підлягає сумніву. Аналіз 

перехідних і сталих режимів економіки дозволяє зробити наступні висновки. 

1. Як при проведенні реформ, так і в сталому стані 

необхідною умовою плавного розвитку й мінімізації коливань 

економічних параметрів є управління економічними процесами 

на державному й регіональному рівнях. 

2. В умовах ринкової економіки основними виконавчими 

механізмами управління є законодавчий, що відображає прийняту 

модель ринкових виробничих відносин та розвитку продуктивних сил. 
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3. Процес управління є ефективним і, отже, прискорює 

проведення реформ і дає кращі економічні результати, у тому 

випадку, якщо інвестиційний механізм управління діє з 

випередженням стосовно законодавчого. 

4. На регіональному рівні законодавча функція управління 

виражена слабкіше, ніж на державному рівні, оскільки вона діє в 

рамках державного законодавства. Тому основним механізмом 

управління на регіональному рівні є інвестиційний механізм. 

З урахуванням положень теорії управління й вищевикладених 

підсумків аналізу розвитку й реформування економіки, може бути 

запропонована наступна схема структури системи управління 

підприємства в умовах інформатизації (рис. 5.6). 

Рис. 5.6. Система управління виробництвом в умовах 

інформатизації* 
*Складено автором 

 

На зображеній схемі управлінський орган системи розбитий 

на чотири підсистеми: підсистема «Апарат управління» (АУ); 

підсистема «Моніторинг виробництва» (МВ); підсистема 

«Контроль виконання проектів» (КВП); підсистема «Розподіл 

інвестицій» (РІ). Виконавчими органами системи є підсистеми 

організації фінансування (ОФ) і виконання законодавства (З). 
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Система має чотири основних зовнішніх потоки впливу: Івх - 

інформаційний вхідний потік, що містить інформацію 

зовнішнього оточення й концептуальної моделі управління 

(КМУ), Fu - фінансовий потік від джерел інвестицій; Іп - 

інформаційний потік відомостей про підприємства; V - потік 

зовнішнього впливу на підприємства. 

Основним і найбільш складним блоком системи є 

підсистема «Апарат управління». Цей блок переробляє зовнішні 

інформаційні потоки й внутрішні інформаційні потоки 

зворотного зв'язку: Ізз, (про стан виробництва в підприємствах) і 

Іявп (про якість виконання інвестиційних проектів). 

Результатом обробки вхідних інформаційних потоків є 

інформаційні управлінські потоки: потік Iу, що спрямований у 

підсистему РІ; потік Iуп, що впливає безпосередньо на 

підприємства через рекомендації інституціонального, 

технологічного й виробничого характеру; потік законодавчих 

актів Iз, що робить вплив на об'єкт управління засобами U 

підсистеми виконання законодавства (З). 

Причому, результатом обробки потоків  є не тільки потоки 

управління, але й інформаційний потік, що коректує концептуальну 

модель управління на рівні приватних цілей і завдань. 

Інформаційний потік Iу, що містить інвестиційні проекти, 

містить дані моніторингу виробництва і якості виконання 

інвестиційних проектів, концептуальної моделі і фінансових 

можливостей, що надходять у підсистему розподілу інвестицій. 

Ця підсистема покликана розподілити інвестиційні проекти на 

ринку інвестицій так, щоб досягалася мінімізація інвестиційного 

ризику й вартості виконання проектів. 

Ці завдання вирішуються за допомогою моделей розподілу 

інвестицій і інформаційної системи, що містить відомості про 

підприємства, а так само підсистеми якості виконання проектів, в 

інформаційний фонд якої занесені відомості по якість робіт, що 

виконувалися раніше підприємствами. Відомості з підсистеми 

розподілу інвестицій (інформаційний потік) надходять у підсистему 

організації фінансування, де інвестиційний потік перетвориться в 

адресний управлінський фінансовий потік. Для успішної реалізації й 

ефективної роботи запропонованої системи в умовах ринку 

необхідне ретельна системна проробка кожного із блоків. 
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Сучасний етап інформаційного розвитку підприємств 

характеризується високою часткою позикового капіталу 

підприємств галузі, високою собівартістю виробленої продукції, 

необхідністю впровадження переробки продукції (реалізація 

інвестиційних проектів) тощо. 

Таким чином, дані діагностичного аналізу з урахуванням 

факторів фінансового ризику повинні включати систему 

інформаційних показників, що характеризують рівень 

кредитного навантаження, здатність підприємства обслуговувати 

діючі короткострокові й довгострокові зобов'язання, здатність 

погашати процентні платежі у випадку втрати/відсутності 

державної підтримки, обсяг активів, що перебувають у заставі за 

діючими зобов'язаннями, а також обсяг засобів виробництва, 

можливих до відчуження з випадку реалізації кредиторами своїх 

прав через порушення підприємством своїх зобов'язань тощо. 

Крім того, діагностичний аналіз із урахуванням факторів 

фінансового ризику повинен відображати основні фактори, що 

формують інформаційний ризик, його рівень (здатність і 

ймовірність негативного впливу). 

Сучасні методи аналізу фінансового стану підприємств 

включають прямо або опосередковано, у тому числі оцінку 

ризику, однак питання прогнозування фінансового стану й 

управління рівнем ризику, а також його відображення у звітних 

даних у рамках даного напрямку не одержали належного 

розвитку. Сформована ситуація свідчить про актуальність і 

практичну затребуваність розробки методичних підходів щодо 

оцінки й відображення рівня ризиків та їхнього впливу на 

інформаційне середовище підприємства. 

У сучасних ринкових умовах існує досить способів 

мінімізації ризиків підприємства, однак, на жаль, більшість із них 

дорогі, складно здійсненні й далеко не завжди ефективні, або 

хоча б просто нежиттєздатні. 

Так, у рамках теми, вважаємо за доцільне розглянути 

застосування одного з методів мінімізації власного кредитного 

ризику, що полягає у мінімізації інформаційних ризиків. Слід 

зазначити, що в цей час цей метод використовується винятково 

інвесторами з метою мінімізації власних ризиків кредитора. 
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Застосування ковенантів здійснюється на підставі даних 

аналізу фінансово-господарської діяльності після повного 

виявлення й проробки факторів ризику в інформаційному 

середовищі підприємства Таким чином, банки мінімізуючи 

ризики клієнта, знижують свій кредитний ризик. Відзначено, що 

більше 70 % підприємств активно користуються кредитними 

ресурсами за багатьма з яких банки встановлюють систему 

ковенантів, що покликаних мінімізувати інформаційний та 

фінансовий ризики. 

На підставі викладеного вище, вважаємо за можливе 

допустити, що аналогічний метод мінімізації інформаційного 

ризику може реалізовуватися безпосередньо самим 

підприємством у процесі його фінансово-господарської 

діяльності з метою підтримки фінансового становища (особливо 

при залученні позикових джерел фінансування) на підставі даних 

діагностичного аналізу фінансово-господарської діяльності. 

Пропонуючи реалізацію системи ковенантів на рівні 

підприємства для реалізації поставлених цілей варто ввести й 

визначити нове поняття – інформаційно-управлінський ковенант. 

Інформаційно-управлінський ковенант є зобов'язанням робити або 

не робити певні дії (у тому числі зміна структури зобов'язань, 

структури активів і структури акціонерного капіталу), а також 

підтримувати певні оптимальні показники господарської діяльності, 

що забезпечують стабільне фінансове становище підприємства. 

Формулювання ковенанту повинна встановлювати межі, у 

рамках яких підприємство може робити певні дії, а також 

виключення, які не охоплюються зобов'язанням. Значення й зміст 

інформаційно-управлінських ковенантів повинно визначатися на 

підставі удосконаленої методики діагностичного аналізу 

господарської діяльності підприємства, що включає також 

інформацію про наявність і рівень ризиків, яким може бути 

піддано підприємство через наявність (відсутність) відповідних 

факторів. 

Впровадження інформаційно-управлінських ковенантів 

повинно здійснюватися підприємством поетапно як один з 

основних методів мінімізації інформаційних ризиків на постійній 

основі й надалі змінюватися з метою удосконалення в ході 

процесу регулярного моніторингу. 
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Таким чином, вважаємо за можливе запропонувати 

впровадження інформаційно-управлінських ковенантів, 

забезпечення виконання яких дозволить реалізовувати ефективну 

політику управління ризиками й мінімізувати основні ризики 

підприємства, а також забезпечить підтримку інтересів власника 

бізнесу. 

Слід зазначити, що найбільш піддано ризикам підприємства, 

що активно використовують залучений капітал (як 

інвестиційний, так і оборотний), тому при розробці системи 

ковенантів повинні бути враховані в тому числі й особливості 

таких підприємств, тому що вони найбільше мають потребу в 

управлінні власними фінансовими ризиками). Через те, що всі 

ризики підприємства взаємозалежні, окремі ковенанти здатні 

знизити (уникнути) кілька компонентів ризику. 

Таким чином, як метод управління ризиком, а відповідно 

економічним становищем, на основі діагностичного аналізу 

діяльності підприємства інформаційно-управлінські ковенанти 

мають своє місце в системі діагностичного аналізу й можуть бути 

представлені в наступному взаємозв'язку. 

Представлена схема свідчить про ризики у всіх видах 

звітності підприємства. Відображення такої інформації у 

звітності підприємства дозволить користувачам (як внутрішнім, 

так і зовнішнім) одержувати інформацію про рівень ризику 

підприємства. 

Таким чином, підприємства одержать можливість 

контролювати рівень власних ризиків, мінімізувати їх, і будуть 

мати більшу привабливість для потенційних інвесторів, тому що 

наявність системи управління ризиками на сьогоднішній день є 

істотним чинником для вибору інвесторами об'єкту інвестування. 

У рамках проведеного дослідження нами введено ризикову 

одиницю. Ризикова одиниця виражається в наявності фактору 

ризику, здатного з певною часткою ймовірності в терміновій 

перспективі (довго-, коротко-, середньостроковій) вплинути на 

господарську діяльність підприємства, його результати, а також у 

цілому на економічне становище господарюючого суб'єкта. 

Ризикова одиниця - це предмет аналізу в системі управління 

підприємством. Інформаційно-управлінській ковенант є 

чинником впливу на ризикову одиницю. 
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Ризикова одиниця необхідна для забезпечення можливості 

відображення у звітності підприємства рівня фінансового ризику 

на підставі удосконаленого діагностичного аналізу фінансово-

господарської діяльності суб'єкта. 

Реалізація обліку ризикових одиниць, а також впровадження, 

контроль і відображення у звітності ризикових ковенантів дозволить 

формувати об'єктивну інформацію про економічний стан 

підприємства, що задовольняє інтереси зовнішніх і внутрішніх 

користувачів з метою прийняття ефективних управлінських рішень 

як стратегічних, так і тактичних. 

Таким чином, вважаємо за доцільне й можливе 

впровадження ризикових показників в звітність підприємства у 

формі окремого довідкового розділу. В цьому випадку 

інтегрувати показники рівня інформаційних ризиків і управління 

ними треба у формі: обліку ризикових одиниць; впровадження 

організаційно-управлінських ковенантів. 

З метою реалізації зазначених заходів щодо впровадження 

ризикових показників необхідно внести відповідні зміни в 

економічну політику суб'єкта господарювання. Дані зміни 

повинні бути відображені в окремому розділі економічної 

політики підприємства, що стосується питання оцінки, контролю 

й мінімізації інформаційного ризику господарюючого суб'єкта. 

В запропонованому до впровадження пункті економічної 

політики повинна знаходитися наступна інформація, що дозволяє 

організувати відображення організаційно-управлінського ризику: 

1) основна ризикова одиниця; 2) спосіб оцінки ризикових 

одиниць; 3) підстава для фіксації й відображення у звітності 

ризикових одиниць; 4) організація документообігу в частині руху 

інформації про ризики підприємства. 

Інформація, що акумулюється, удосконалюється й у видозміненій 

формі відображається спочатку в моніторингу,: а потім у звіті про 

рівень схильності інформаційного ризику Даний рух інформації може 

бути представлений в наступному вигляді (рис. 5.7). 

Заключним пунктом формування удосконаленої економічної 

політики підприємства є формулювання основних напрямів 

політики управління інформаційно-управлінських ризиків є 

якісна оцінка ризиків, що представляє собою формалізований 

опис ризиків, аналіз факторів, що мають вплив на їх рівень. 
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Рис. 5.7. Рух інформації, що містить дані про фактори 

ризику в ході її перетворення* 
*Складено автором 

Мета якісної оцінки ризиків - підготовка інформації для 

прийняття принципового рішення про допустимість зазначеного 

ризику. Сформована в такий спосіб інтегрована економічна 

політика підприємства дозволить сформувати інформацію про 

наявність інформаційно-управлінських ризиків, а отже дасть 

можливість оперативного реагування й управління, а також 

стабілізації економічного становища підприємства. 

Таким чином, реалізована політика знаходить висвітлення в 

системі управління й дозволяє одержувати інформацію щодо 

стабільності економічного становища внутрішнім і зовнішнім 

користувачам, у тому числі в інтересах залучення інвестицій. 

 

5.3. Формування інформаційних асиметрій в процесі 

діяльності підприємства 

 

В основних економічних дослідженнях поведінки підприємств 

аналізується виходячи із припущення про те, що вони мають повну 

інформацію, необхідну для прийняття ними рішень. Приклад повної 

й симетричної інформації – конкурентний ринок, де обумовлені 

через взаємодію попиту та пропозиції ринкові ціни дають учасникам 

ринку вичерпну інформацію про наявні альтернативи, що й дозволяє 

приймати оптимальні рішення. 

У дійсності ж умови, у яких приймаються економічні 

рішення, надзвичайно рідко відповідають допущенню про 

повноту й симетричність розподілу інформації. Навпроти, 
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загальним правилом є недолік і неприступність ринкової 

інформації, що перешкоджає прийняттю оптимальних рішень. 

Інша проблема полягає у нерівномірному розподілу наявної 

інформації серед учасників ринку, у результаті чого можливі 

серйозні деформації в поводженні продавців і покупців. У цьому 

зв'язку виникає необхідність аналізу впливу неповноти й асиметрії 

інформації на прийняття рішень і функціонування ринку. 

Але, незважаючи на тривалу історію вивчення проблем 

функціонування ринків і досягнуті успіхи, багато проблем, що 

пов'язані з виникненням перекручувань, породжених асиметрією 

й неповнотою інформації, все ще не вирішені. 

Неповнота й асиметричність інформації є найважливішими 

причинами зниження інтенсивності конкуренції й виникнення 

монопольної влади на ринках. Важливість інформації як економічного 

ресурсу важко переоцінити. Обсяг інформації, доступної кожному 

підприємству, обмежений існуючими ринковими умовами. 

Неповнота інформації про об'єкт угоди, про здійснення угоди й 

про її можливі наслідки може бути викликана наступними 

причинами: значними витратами ресурсів, що пов'язані з 

одержанням інформації; ненадійністю інформації та її старінням 

внаслідок зміни економічного середовища; неминучою втратою для 

економічних агентів частини інформації через неможливість 

обробки всього обсягу доступної інформації; недостатнім для 

одержання достовірних даних рівнем обробки інформації. 

Неповнота інформації є однією з безпосередніх причин 

ринкової невизначеності. Ринкова невизначеність є умовою 

прийняття економічних рішень. Змістовна сторона ринкової 

невизначеності полягає в тому, що економічні суб'єкти змушені 

приймати рішення в умовах, зміну яких важко вгадати, а 

ймовірність не можна оцінити. 

Оскільки неповнота інформації існує завжди, то ринкова 

невизначеність у принципі непереборна. Її можна зменшити, але аж 

ніяк не виключити. Наявність ринкової невизначеності має декілька 

наслідків. По-перше, вона перешкоджає прийняттю оптимальних 

рішень. По-друге, вона породжує додаткові транзакційні витрати. 

По-третє, через ринкову невизначеність економічні суб'єкти 

виявляються в нерівних умовах при прийнятті рішень. По-четверте, 

вона впливає на характер поведінки підприємств: чим вища ринкова 
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невизначеність, тим більше схильність господарюючих суб’єктів до 

кооперативних стратегій поведінки. 

Підприємства можуть спостерігати лише ціни, а ринковий 

попит і випуск продукції конкурентами їм невідомі. Зниження 

ціни може бути сприйнято підприємством як наслідок збільшення 

випуску продукції конкурентами, хоча насправді воно було 

покликано скороченням попиту. 

Наприклад, відсутність повної інформації про витрати 

конкурента, не дозволяє підприємству точно проаналізувати можливі 

стратегії конкурента. Більший або менший ступінь вірогідності 

передбачуваних дій конкурента може змінити поведінку виробника. 

Неповнота, що породжує ринкову невизначеність - лише 

частина проблеми, з якої зіштовхуються учасники ринкових 

операцій. Інша частина цієї проблеми полягає в тому, що 

доступна інформація нерівномірно розподілена серед учасників 

ринкової угоди. Продавець більше обізнаний про продукт, ніж 

покупець. Але покупець знає, яку максимальну ціну він готовий 

заплатити за благо, а продавцю це не відомо. Продавець знає, за 

якою мінімальною ціною він готовий продати продукт, а це 

невідомо покупцю. Різний ступінь поінформованості агентів 

ринку формує асиметрією інформації. 

Таким чином, асиметрія інформації полягає у 

нерівномірному розподілі між учасниками ринку інформації про 

умови здійснення ринкової угоди. Асиметрія інформації є 

внутрішньо властивою ринку ознакою. Питання лише в ступені 

асиметрії інформації, тому що від цього буде залежати її вплив на 

функціонування ринку в цілому. 

Вплив асиметрії інформації на ринок багатогранний. Вона 

модифікує поводження споживачів і стратегію підприємств, 

позначається на конкуренції й на ефективності функціонування ринку. 

Асиметрія інформації робить особливо сильний вплив на ринкові 

процеси. Вона створює умови, що сприяють зловживанню одного з 

учасників угоди щодо не інформованості контрагента; і на відміну від 

властивої неповноти веде до різкого зниження суспільного добробуту. 

Нами виділено два типи асиметрії інформації: сховані 

характеристики (одна зі сторін ринкової угоди має у своєму 

розпорядженні більш повну інформацію, чим інша) і сховані дії 

(учасник ринкової угоди, що має в своєму розпорядженні більш 
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повну інформацію, може вживати дії, які не можуть 

спостерігатися менш інформованим учасником). 

Варто врахувати ще дві обставини. Перше з них полягає в 

тому, що сховані характеристики є наслідком властивостей 

самого об'єкта ринкової угоди, тобто благ. Якість одних благ 

може бути виявлена до споживання, тобто в момент покупки. 

Якість інших виявляється тільки в процесі споживання, тобто 

після покупки. 

Але існують і блага третього типу, якість яких неможливо 

виявити навіть у процесі споживання. Це товари, у яких ступінь 

відповідності їхніх дійсних властивостей, що заявленим 

продавцем дуже важко встановити. Зовсім очевидно, що два 

останніх типи товарів самі по собі породжують асиметрію 

інформації. Те ж можна сказати й про учасників ринкової угоди, 

у рамках якої намір конфронтуючої сторони завжди є схованою 

характеристикою. 

Друга обставина полягає в тому, що наявність асиметрії 

інформації створює можливість для зловживання нею, тобто для 

несумлінного поводження. Якщо продавець знає, що якість 

продукту не може бути визначена навіть у процесі його 

споживання, то чому б йому не виробляти менш якісний продукт 

за завищеною ціною, що відповідає очікуванням покупця. 

Причому, для продавця таке поводження буде цілком 

раціональним. 

Форми прояву впливу асиметрії інформації на ринок 

різноманітні. У ряді випадків асиметрія інформації може стати 

причиною формування ринкової влади продавців. Оскільки 

одержання інформації пов'язано для покупця з додатковими 

витратами, то воно має для нього зміст тільки в тому випадку, 

якщо очікувані вигоди перевищать витрати на пошук інформації. 

Коли покупець не інформований про величину витрат, що 

пов'язані з пошуком інформації, і величину вигід від її 

одержання, цим може скористатися продавець, встановлюючи 

ціну на продукт вище рівноважної. 

Інакше кажучи, навіть на конкурентному ринку виникають 

ситуації, коли продавець може продавати товар за цінами, що 

перевищують граничні витрати виробництва. 
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Асиметрія інформації є також джерелом цінової 

дискримінації. Часто покупець не здатний визначити якісні 

характеристики товару. Це дає можливість продавцю 

диференціювати продукт виходячи не з реальної зміни його 

параметрів, а за допомогою їхньої імітації, яку можна назвати 

фантомною диференціацією. Від асиметрії інформації страждає 

не тільки споживач.  

Отже, асиметрія інформації впливає як на поводження 

учасників ринку, так і на механізм його функціонування. Залежно 

від ступеня асиметрії інформації негативні наслідки можуть 

виявитися як у неоптимальному розподілі ресурсів, так й у 

неможливості встановлення ринкової рівноваги. Таким чином, 

неповнота й асиметрія інформації, якою володіють ринкові 

агенти, призводить до зміни характеру їхньої взаємодії, іноді 

знижуючи гостроту цінової конкуренції. 

У ряді випадків асиметрія інформації може робити на 

функціонування ринку настільки сильний вплив, що ринок 

здобуває специфічні характеристики, що у цілому може бути 

охарактеризований як ринок з високим ступенем асиметрії 

інформації. Суть проблем зводиться до того, що, по-перше, 

наявність прихованих характеристик створює стимули для 

несумлінної поведінки (ризик безвідповідальності) і, по-друге, 

приховані дії запускають механізм руйнування ринку 

(негативний відбір). 

Коли інформація між учасниками ринку розподілена 

нерівномірно, то особи, що володіють більш повною 

інформацією про умови угоди, виявляються у виграші й можуть 

використовувати цю обставину для власної вигоди. Таке явище 

можна назвати ризиком безвідповідальності – несумлінна 

поведінка, що виявляється в перекручуванні інформації й 

характеризується прагненням покористуватися за рахунок 

наявності асиметрії інформації. 

Суть проблеми ризику безвідповідальності полягає в тому, 

що ринок з асиметричною інформацією надає можливість одному 

з учасників ринкової угоди зловживати очікуваннями іншого 

учасника, який має менш повну інформацію. 

Припустимо, що два підприємства виробляють аналогічний 

продукт, якість якого не може бути визначене покупцем при 
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продажі. У випадку з асиметрією інформації попит (Dасім) буде 

той самий у відношенні як якісного, так і неякісного товару. 

Разом з тим зовсім очевидно, що за інших рівних умов у 

підприємство, що виробляє більш якісний товар, середні витрати 

виробництва (АСк) будуть вище середніх витрат (АСн) 

підприємства, що випускає продукцію більш низької якості 

(АСк  АСн). 

Якщо обидва підприємства максимізують прибуток, то для 

виробника низькоякісного товару оптимальним (MR  МСн) буде 

випуск Qн при ціні Рн, а для виробника якісного товару (MR  МСк) 

– випуск Qк при ціні Рк. Якщо очікування покупця пов'язані з тим, 

що всі товари є гомогенними (не розрізняються за якісними 

параметрами), то він купить той товар, ціна якого нижча. Оскільки 

ціна на низькоякісний товар нижча, то вона відіграє роль 

рівноважної - всі покупці будуть орієнтуватися на неї. 

Виробник якісного товару або нічого не зможе продати, або 

змушений буде продавати за ціною низькоякісного товару (Рн). 

Чи буде він у цьому випадку одержувати прибуток або зазнавати 

збитків, залежить від співвідношення рівня середніх витрат й 

рівня ціни, яка встановлюється виробником низькоякісного 

товару. Однак у кожному разі величина прибутку продавця 

низькоякісного товару виявиться більшою прибутку продавця 

високоякісного товару. 

Оскільки АСн  АСк, то (P
*
  Qн  ACн  Qн)  (P

*
  Qк  ACк  Qк). 

Якщо продавці якісних товарів будуть одержувати низький прибуток або 

зазнавати збитків, то вони змушені будуть або піти з ринку, або, що 

найімовірніше, знижувати якість продукції. Подібна ситуація неминуча 

при будь-якому типі очікувань покупця. Коли його очікування пов'язані з 

тим, що на ринку переважають низькоякісні товари, він однаково буде 

керуватися тим же принципом прийняття рішення - купувати більш 

дешеві товари. Отже, і результат для ринку буде той же. 

Наслідки прояви ризику безвідповідальності не однозначні. 

Якщо покупець не здатний виявити дійсну якість товару при 

покупці, то він може зробити це в процесі його споживання. 

Якщо якість товару визначається в процесі його споживання, то 

це дозволяє покупцю ідентифікувати продавців. 
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При повторюваній взаємодії між продавцем і покупцем 

ступінь асиметрії інформації для покупця знизиться й він зможе 

диференціювати товари продавців. Це, звичайно, не означає, що 

споживачі відмовляться від низькоякісних товарів, а свідчить 

лише про те, що попит на якісний товар (Dк) відокремиться від 

попиту на низькоякісний товар (Dн). 

При цьому ринкова ситуація кардинально міняється. 

Фактично ми одержуємо ринок монополістичної конкуренції, де 

продавці диференційованого продукту конкурують за обсяг 

продаж. Відповідно, розподіл ринкових часток продавців та їх 

прибутків буде залежати від особливостей попиту на кожний з 

товарів і рівня виробничих витрат. У нашому випадку продавець 

якісного товару реалізує його за ціною Рк в обсязі Qк, а продавець 

низькоякісного товару – за ціною Рн в обсязі Qн. 

Ступінь прояву ризику безвідповідальності залежить від 

двох факторів: інформованості покупців; повторюваності 

взаємодії між продавцем і покупцем. Досить очевидно, що 

ступінь інформованості покупців прямо залежить від 

повторюваності їхньої взаємодії із продавцями, що сприяє 

зростанню інформованості покупців, а виходить, зниженню 

ступеня асиметрії інформації. 

Разом з тим ступінь прояву на ринку ризику 

безвідповідальності залежить від частки обізнаних покупців. У 

цьому зв'язку можна сформулювати кілька закономірностей. 

Частка обізнаних покупців зростає: зі збільшенням різниці в ціні 

товарів; зниженням готовності покупців платити. Чим менша 

різниця в ціні товарів і чим вища готовність покупців платити, 

тим менша частка обізнаних покупців. Справа в тому, що при 

низькій схильності платити й великій різниці в ціні в покупця 

виникають стимули для пошуку додаткової інформації, тобто для 

здійснення витрат щодо зниження асиметрії інформації. 

Найбільш яскравий приклад неефективності ринкового 

механізму в умовах асиметрії інформації – негативний відбір. 

Проблема негативного відбору тісно пов'язана з ризиком 

безвідповідальності й по суті є її особливим випадком. Специфіка 

тут полягає в тому, що у випадку з негативним відбором 

очікування покупця суворо визначені, простіше говорячи, задані: 

виходячи з високої ймовірності присутності на ринку 
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низькоякісного блага, він готовий платити тільки за низькою 

ціною. 

З огляду на те, що витрати продавців якісного товару вищі 

витрат продавців низькоякісного товару (АСк  АСн), при 

рівноважній ціні Р
*
 перші будуть зазнавати збитків (АСк  Р

*
), 

другі одержать прибуток (АСн  Р
*
). Звідси виходить, що 

пропозиція низькоякісних благ буде розширюватися, а якісних - 

скорочуватися. У підсумку ринок заповниться тільки 

низькоякісними товарами. Це, властиво, і становить змістовну 

сторону негативного відбору як економічного явища. 

Негативний відбір є способом функціонування ринку, що 

характеризується процесом заміщення якісних товарів 

низькоякісними, що породжується наявністю асиметрії 

інформації. 

Розглянемо ситуацію, де асиметрія інформації відсутня. 

Прикладом такої ситуації може служити роздільне 

функціонування ринків нових і старих товарів. На кожному з 

ринків формується своя особлива рівновага (крапка А для ринку 

нових товарів і крапка В для ринку старих товарів) залежно від 

характерних для них особливостей ринкового попиту та 

пропозиції. 

Тепер розглянемо ситуацію, що виникає на ринку старих 

товарів, де ступінь асиметрії інформації особливо велика. 

Специфіка даного ринку полягає в тому, що покупець може 

оцінити зовнішній стан товару, але не приховані дефекти. 

Виходячи з переконаності, що гарні речі на цьому ринку не 

продаються, покупець буде розглядати будь-який колишній у 

вживанні товар як низькоякісне благо. 

На цій основі виникає дисонанс між ціною продавця й 

ціною покупця. Продавці знають якість товарів, які продають. 

Продавець якісного товару буде вимагати за нього високу ціну, а 

продавець низькоякісного готовий продати товар за низькою 

ціною. Якщо припустити, що покупець виходить із рівної 

ймовірності покупки якісного й низькоякісного товару, то він 

погодиться на середню ціну - нижчу ціни якісних товарів і вищу 

ціни низькоякісних. 
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За такої ситуації продавці якісних товарів утримаються від 

продажу. Продавці низькоякісних напроти, одержать ціну вище 

очікуваної, що стимулює розширення пропозиції низькоякісних 

товарів. При цьому процес заміщення якісних благ неякісними 

буде прогресувати. Все більше переконуючись у низькій якості 

товарів, покупці почнуть знижувати ціну, а продавці - 

пропонувати все менш якісні товари. 

У підсумку ринок може виявитися в становищі, коли ціни 

покупця й продавця не можна буде зрівнювати й ринкові угоди 

виявляться неможливими, тобто ринок зруйнується. Така 

вербальна модель механізму негативного відбору в умовах 

асиметрії інформації. Графічна модель механізму негативного 

відбору дозволяє глибше проникнути в зміст що відбувається. 

Припустимо, попит на якісні старі товари заданий як Dк, а 

їхня пропозиція – Sк. Попит на низькоякісні товари задається як 

Dн, a їхня пропозиція – Sн. Оскільки готовність покупця платити 

за якісний товар вища, то крива попиту на такі товари 

розташовується вище. Продавці товарів низької якості готові 

погодитися на більш низькі ціни, від чого крива пропозиції 

товарів цього типу буде розташовуватися нижче кривої 

пропозиції якісних товарів. 

Якщо асиметрія інформації не дозволяє покупцям 

ідентифікувати товари за якістю, а їхнє очікування пов'язано з 

тим, що серед представлених на ринку старих товарів половина – 

якісні, а половина – ні, то крива попиту переміститься в 

положення Dасім, посередині між кривими попиту на якісні й 

неякісні товари. Що стосується пропозиції, то у відношенні її 

подібного не відбувається, тому що продавці точно інформовані 

про якість товарів, що продаються. 

У результаті при даному попиті й відповідно до пропозиції 

кожного типу машин на ринку виникають дві рівноважні крапки: 

С є точкою рівноваги для якісних товарів й D - для 

низькоякісних. 

Формування двох рівноважних точок на одному ринку 

пов'язано з розходженнями в суб'єктивних оцінках покупцями 

зв'язку «ціна - якість» і не має великого значення. Сутність же 

полягає в порівнянні стану при наявності асиметрії інформації та 

її відсутності. Якби асиметрії інформації не було й покупці могли 
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точно ідентифікувати товари по якості, то рівновага досягалася б 

у точках А і В. 

При рівно вірогідному розподілі за якістю (половина 

якісних, а половина низькоякісних) обсяг покупок одного типу 

товарів рівнявся б обсягу покупок іншого типу. Однак, при тому 

же обсязі сукупних продаж через наявність асиметрії інформації 

відбувся здвиг обсягу покупок в сторону низькоякісного товару 

за рахунок скорочення обсягу покупок якісних товарів, що 

свідчить про витиснення з ринку якісного товару низькоякісним. 

Спостерігається негативний відбір, що складається в тому, що 

ринок трансформується в ринок неякісного товару. Чи 

зруйнується ринок, залежить від рівня додаткових витрат, що 

виникають під впливом асиметрії інформації, а також від 

здатності його учасників контролювати рівень цієї асиметрії. 

Особливу сферу проявів ризику безвідповідальності 

становлять контрактні відносини між сторонами, одна з яких 

доручає іншій за винагороду виконання яких-небудь дій. 

Сторона, що дає доручення, є принципіалом, а виконуюча 

доручення - агента (виконавця). І принципіалом і агентом можуть 

бути й окрема людина, підприємство, державна установа. 

Характерні риси взаємин принципала й агента можна 

проілюструвати простим прикладом. Допустимо, споживач 

вирішив придбати товар. Погано орієнтуючись на ринку, не 

маючи можливості приділяти багато часу пошуку, він вирішує 

звернутися до послуг агента. Агент має необхідні професійні 

знання, уявляє собі кон'юнктуру ринку, має конкретну 

інформацію. 

Споживач зацікавлений в тому, щоб придбати досить 

якісний товар й по можливості дешевше. Якби він самостійно 

зіставляв різні варіанти покупки, то співставив би корисність 

товару з її ціною. За змістом контракту агент повинен діяти в 

інтересах замовника. Але в дійсності його інтереси лежать в 

іншій площині. 

Будемо вважати, що агент одержить винагороду лише у 

випадку, якщо угода відбудеться, і в розмірі, що залежить від 

суми угоди (наприклад, у вигляді фіксованого відсотку). 

Корисність товару для принципіала його не цікавить. Він 

зацікавлений у тому, щоб товар був придбаний за більш високою 
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ціною. Крім того, він не хоче втрачати зайві зусилля на пошуки. 

Оскільки принципіал не має інформації тією в такій кількості, що 

й агент, і не може проконтролювати якість його вибору, то, 

швидше за все, запропонований товар виявиться для принципала 

прийнятним, але не обов'язково найкращим. 

Зрозуміло, якщо існує конкуренція на ринку, споживач 

може звернутися до іншого агента й співставити якість послуг. 

Якби цей ринок був конкурентним, то агенти були б зацікавлені в 

оптимальному для своїх клієнтів (принципалів) виборі. Однак 

значні транзакційні витрати й інші фактори недосконалості ринку 

викликають більш-менш значні втрати у споживачів. 

Цей простий приклад показує умови виникнення ризику 

безвідповідальності, що пов'язаний із проблемою «принципіал - 

агент»: розбіжність інтересів принципіала й агента; інформаційна 

асиметрія (на користь агента) відносно якості виконання умов 

контракту; недосконалість ринку. Проблема взаємин принципіала 

й агента зайняла важливе місце в сучасних теоріях підприємства 

й економіки. 

Ствердження, що поведінка підприємства повністю 

відповідає інтересам її власників, - сильно спрощено. Праця - 

ресурс особливий у тому відношенні, що він не може бути 

відділений від продавця - працівника, а кожен працівник є носієм 

своїх власних інтересів. Контроль із боку адміністрації за 

діяльністю працівників вимагає витрат і не завжди може бути 

повним. Чим менш стандартна робота, тим сутужніше 

контролювати її виконання. 

Крупним підприємством фактично управляють не власники 

(акціонери), а наймані менеджери. Якщо менеджер не є 

акціонером, то максимізація прибутку не входить у коло його 

особистих інтересів. Його мотиви інші: збереження й підвищення 

статусу, розширення масштабів діяльності тощо. Якщо власників 

рівним чином цікавлять і доход і витрати - позитивна й негативна 

складового прибутку, то менеджер часто зацікавлений у 

збільшенні доходу й байдужий до витрат. Однак можливості 

акціонерів стосовно контролю за діяльністю адміністрації досить 

обмежені. 

У яких би формах не проявлялися наслідки асиметрії 

інформації, всі вони свідчать про те, що асиметрія інформації 
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робить серйозний негативний вплив, що виражається в зниженні 

ефективності прийнятих учасниками ринку рішень. Ефекти 

інформаційної асиметрії поряд з транзакційними витратами 

являють собою «дефекти мікроструктури» ринкових взаємодій 

суб'єктів економічної діяльності, що призводять до 

неоптимального розміщення ресурсів. 

Регулювання проблеми асиметрії інформації може 

проводитися на рівні оптимізації економічної системи в цілому. 

При цьому ринкова інформація відіграє роль суспільного блага, а 

її поширення - одна з найважливіших функцій суспільства. Тому 

визначальними способами зниження асиметрії інформації є 

законодавче регулювання економічної діяльності, розвиток і 

підтримка державою діяльності громадських організацій - союзів 

(асоціацій) споживачів і виробників, соціальне страхування, 

організація інститутів інформаційного посередництва - 

кредитних бюро, що накопичують ретроспективну інформацію 

інституціонального характеру. 

Подолання проблеми асиметрії інформації на рівні 

функціонування економічних агентів є проблемою підприємства. 

Причому часто підприємствам доводиться вирішувати проблему як з 

боку попиту, де асиметрія інформації проявляється в прихованих для 

підприємства характеристиках покупців, так і з боку пропозиції, де 

підприємство повинно забезпечити себе від проявів негативного відбору. 

Для цього фірми використовують концепцію ринкових сигналів. 

У дослідженні нами запропоновано підхід, який дозволяє 

описати локальний галузевий ринок через інформованість його 

господарюючих суб'єктів. Запропонований підхід реалізується у 

два етапи. Беручи до уваги той факт, що визначення рівня 

асиметрії інформації безпосередньо пов'язано з кількісним 

виміром інформації, на першому етапі дається оцінка рівня 

інформованості підприємств. Інформованість підприємства може 

бути представлена виразом: 

 ,loglog 22 iipspr pwHHI                               (5.1) 

де Hpr - максимально можлива ентропія суб'єкта (максимальна 

кількість інформації, якою може володіти підприємство; Hps - 

фактична ентропія суб'єкта (кількість інформації, яку необхідно 

підприємству, щоб ліквідувати невизначеність); wi - імовірність для 
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визначення максимально можливої ентропії; pi — імовірність 

одержання підприємством якісної інформації. 

Поширення інформації на кожному окремому локальному 

галузевому ринку має ряд особливостей. Значимість 

запропонованого підходу визначається тим, що він дозволяє 

врахувати специфіку поширення інформації на локальному 

галузевому ринку. 

Вибір ключових параметрів локального галузевого ринку 

визначається факторами процесу ціноутворення в умовах 

конкуренції. До таких можна віднести ринкові позиції 

підприємств - наявність потенційних конкурентів, ціни, якість. 

На наш погляд, зміни в інформованості підприємств щодо даного 

переліку параметрів є цілком достатніми для посилення 

конкуренції. 

Сам процес пошуку параметрів можна представити у 

вигляді комбінованого завдання. Подібні завдання можна 

вирішити методом перебору. Суб'єкт господарювання, 

вирішуючи завдання пошуку необхідного параметру на 

локальному галузевому ринку, здійснює їх перебір. Тому при 

розрахунку ймовірності одержання підприємством повної, 

достовірної, актуальної інформації справедливо використати 

класичний підхід. 

Оскільки підприємства, при багатьох інших обставинах 

перебувають під впливом, як мінімум двох чинників - прямих 

конкурентів і споживачів, варто використовувати саме асиметрію 

інформації між продавцем і покупцем про параметри ринку, тому 

що в цьому випадку представляється можливим проводити 

комплексний аналіз локального галузевого ринку. Асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями говорить про наявність 

конкурентів на локальному галузевому ринку. 

Імовірність одержання продавцем (покупцем) якісної 

інформації можна визначити за формулою: 

,
n

m
p                                                                                    (5.2) 

де n - загальне число продавців ринку; m - число 

ідентифікованих продавців. 
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Імовірність одержання продавцями якісної інформації про 

ціни варто визначати за наступною формулою: 

,
1

nn

mvmv
P 







                                                        (5.3) 

де  - середня частота відновлення інформації про ціни на 

ринку, кількість/період; v  й v - частота моніторингу 

ідентифікованих основних і другорядних конкурентів відповідно, 

кількість/період; m й m' - кількість ідентифікованих основних і 

другорядних конкурентів відповідно. 

Імовірність одержання покупцями якісної інформації про 

ціни може прийняти наступний вигляд: 

,
n

mv

n

m
P







                                                                  (5.4) 

де v
 

- частота моніторингу ідентифікованих продавців, 

кількість/період; m й m' - кількість постачальників й інших 

ідентифікованих продавців відповідно. 

Варто ввести обмеження, що пов'язані з використанням 

даних формул: якщо відносини 


v
 або 



v
 за результатами 

фактичного розрахунку приймають значення більше 1, то в 

рамках визначення ймовірності для наступних розрахунків 

значення даних співвідношень приймаються рівними одиниці. 

Дана обставина пов'язана з тим, що перевищення частоти 

моніторингу ринку над частотою зміни цін не збільшує 

інформованість підприємства про ціни. 

Розрахунок ймовірностей таким способом обумовлений 

рядом особливостей функціонування ринку. По-перше, частота 

відновлення інформації про ціни на продукцію на багато разів 

вища частоти відновлення інформації про наявність конкурентів 

(потенційних постачальників) і становить у середньому 1,33 

рази/місяць; по-друге, процеси ідентифікації конкурентів 

(потенційних постачальників) і параметрів їхньої діяльності різні. 

Продавці локального галузевого ринку виділяють основних і 

другорядних конкурентів, моніторинг параметрів яких різний. 

Продукція локального галузевого ринку відноситься до типу 

товарів, якість яких складно визначити навіть після придбання 

протягом тривалого проміжку часу. Це пов'язано з неможливістю 
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ідентифікувати більшість параметрів якості навіть після споживання, 

тому що процес визначення якості характеризується високими 

транзакційними витратами й здійснюється різними методами. 

Тому ймовірність одержання продавцями повної, 

достовірної актуальної інформації про якість варто розраховувати 

таким чином: 

 
,

1)(

nn

mvУдvУд

n

mvУдvУд
P ЛЛВВЛЛВВ 












(5.5) 

де УдЛ - частка показників, ідентифікованих на основі 

лабораторних досліджень у загальній кількості параметрів якості. У 

нашому випадку даний показник становить 0,93; УдВ - частка 

показників, ідентифікованих шляхом зовнішнього огляду, у 

загальній кількості параметрів якості. У нашому випадку даний 

показник становить 0,09; Вv - частота зовнішнього огляду продукції 

основних конкурентів; Лv  - частота лабораторних досліджень 

продукції основних конкурентів; Вv - частота зовнішнього огляду 

продукції другорядних конкурентів; 


Лv - частота лабораторних 

досліджень продукції другорядних конкурентів;  - середня частота 

зміни параметрів якості на ринку. 

Тому що параметри якості в кожній партії різні, то частота 

їхнього відновлення в середньому становить 5 разів/місяць; m - 

кількість ідентифікованих основних конкурентів; m' - кількість 

ідентифікованих другорядних конкурентів; n - кількість 

підприємств на ринку. 

Ймовірність одержання покупцями повної, достовірної, 

актуальної інформації про якість варто визначати за формулою 

 
,

)(

 









n

mvУдvУд

n

mvУдvУд
P ЛЛВВЛЛВВ

    (5.6) 

де Вv - частота зовнішнього огляду продукції 

постачальників; Лv  - частота лабораторних досліджень продукції 

постачальників; Вv - частота зовнішнього огляду продукції інших 

продавців; 


Лv - частота лабораторних досліджень продукції 

інших продавців; m - кількість ідентифікованих постачальників; 

m' - кількість ідентифікованих інших продавців. 
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Ймовірність для визначення максимально можливої ентропії 

для всіх видів асиметрії інформації доречно оцінити за 

наступною формулою: 

n

m
w                                                                                      (5.7) 

Безумовно, що у випадку асиметрії інформації між 

продавцями й покупцями про наявність конкурентів 

постачальник може бути інформований, як мінімум, про свої 

параметри. Споживач може бути інформований, як мінімум, про 

параметри одного постачальника. У противному випадку він би 

не зміг здійснювати свою основну виробничу діяльність. Тому 

при визначенні максимально можливої ентропії число мінімально 

можливих ідентифікованих продавців (m) приймається рівним 1. 

Виключенням є розрахунок ймовірності для визначення 

максимально можливої ентропії покупців про якість продукції. 

Для них дане значення приймає наступний вид: 

n

mУд
w В                                                                           (5.8) 

Дана обставина пов'язана з тим, що покупці, як правило, не 

мають можливостей проводити дослідження продукції на 

предмет виявлення якості. 

Другий етап складається з виміру рівня асиметрії 

інформації. Підхід до виміру рівня асиметрії інформації на 

локальних галузевих ринках поки ще не розроблений. Для 

дослідження впливу асиметрії інформації на розвиток 

конкуренції між підприємствами локального галузевого ринку 

нами модифікований коефіцієнт асиметрії,який приймає вид: 

,
3

31

B

S

m
A


                                                                               (5.9) 

де 
1

SA - рівень асиметрії інформації першого порядку; m3 - 

центральний момент третього порядку; B - вибіркове середнє 

квадратичне відхилення. Центральний момент третього порядку 

варто визначати за формулою: 

  
,

2
3max

3
n

IIIn
m

iii 
                                             (5.10) 
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де ni - частота варіанти Ii; n - обсяг вибірки; 
max

iI - 

максимально можлива інформованість підприємства; Ii - варіант 

вибірки; I - середньозважена інформованість, що визначається як 

.1

n

In
k

i

ii


 

Алгоритм розрахунку вибіркового середнього 

квадратичного відхилення має такий вигляд: 

,2SВ                                                                        (5.11) 

де S
2
 - «виправлена дисперсія» інформованості 

підприємства, тобто незміщена оцінка генеральної дисперсії, що 

розраховується як розрахована як D
n

n

1
, де D - вибіркова 

дисперсія інформованості: 

 

n

IIn

D

n

i

ii




 1

2

                                                              (5.12) 

Принципова відмінність запропонованого методу полягає в 

розрахунку центрального моменту. Дана модифікація дозволяє 

виключити ситуацію, за якої коефіцієнт асиметрії інформації 

приймає значення, близьке до нуля, якщо інформованість 

підприємств однакова, але із семантичної сторони нетотожна. 

Суперечливість наявних підходів до оцінки впливу 

асиметрії інформації на конкурентні процеси пов'язана з тим, що 

вони не враховують специфіку розвитку підприємств. Вплив 

асиметрії інформації на ступінь монополізації ринку можна 

описати відрізком квадратичної функції. 

Як показник, що характеризує ступінь монополізації ринку з 

урахуванням повного кола підприємств, використався коефіцієнт 

Херфіндаля-Хиршмана. Кластери 1, 3, 5 описують вплив 

асиметрії інформації між продавцями й покупцями на індекс 

Херфіндаля-Хиршмана в умовах стабільного розвитку. Кластери 

2, 4, 6 характеризують етап нестабільного розвитку підприємств. 

Дана обставина дозволяє зробити висновок про те, що в 

умовах стабільного розвитку и формування конкуренції 
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відбувається на засадах асиметричного поширення інформації. 

Це пов'язане з тим, що при стабільному розвитку економіки, 

підприємства, що володіють значними фінансовими 

можливостями й прагнуть до монопольної влади, в умовах 

симетричного поширення інформації про позиції конкурентів 

одержують можливість сформувати більш ефективну політику 

взаємодії з конкурентами, що сприяє прискореному зростанню 

концентрації ринку. 

Однак, якщо інформація поширюється асиметрично, то 

підприємства не мають інформацію про параметри 

галузевого ринку, необхідної для формування ефективних 

стратегічних рішень, що спрямовані на істотне поліпшення 

своїх ринкових позицій. Це є стримуючим бар'єром на шляху 

монополізації ринку. 

В умовах нестабільного розвитку економіки для формування 

конкурентного середовища необхідно знижувати рівень асиметрії 

інформації, оскільки продавці й покупці прагнуть знизити 

витрати виробничої діяльності, у тому числі шляхом формування 

довгострокових зв'язків, як фактору зниження транзакційних 

витрат. Як наслідок, зростає рівень концентрації на ринку. 

Формування конкурентного середовища на ринку на основі 

управління рівнем асиметрії інформації допускає створення 

інформаційно-економічного механізму, використання якого 

органами влади дозволить розвивати економіку за допомогою 

активізації конкуренції на даному ринку. 

Побудова інформаційно-економічного механізму базується 

на трьох основних елементах. Як перший елемент виступає 

матрична структура, у якій з'єднуються переваги лінійно-

функціонального й програмно-цільового управління. Вона 

дозволяє швидко реагувати й адаптуватися до умов, що 

змінюються, взаємодії суб’єктів господарювання, більш 

ефективно вирішувати окремі завдання рівнем асиметрії щодо 

параметрів локального ринку. 

Як другий елемент виступає алгоритм взаємодії 

державних органів влади з підприємствами щодо збору, 

обробки й передачі інформації на локальний ринок (рис. 5.8).  

Інформація про якість продукції надходить у базу даних від 

незалежних лабораторій.  
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Рис. 5.8. Алгоритм взаємодії органів влади з підприємствами 

щодо інформаційного обміну* 
*Складено автором 

 

З'являється можливість об'єктивно оцінювати дійсну якість 

продукції, тим самим знижуючи ймовірність залучення на ринок 

продукції, що не задовольняє вимогам державних стандартів, і 

зменшуючи можливості маніпулювання продавцями інформацією 

щодо якості. 
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Збір і перевірка інформації про ціни здійснюється вибірково 

на підставі первинної документації підприємств органами влади. 

Якщо підприємство цілеспрямовано показує недостовірну 

інформацію про ціни, то стосовно нього з боку органів влади 

вживають санкції, у якості яких виступають занесення керівників 

підприємств у список несумлінних підприємців і штрафи. 

Необхідність формування списку несумлінних підприємців, 

що цілеспрямовано передають інформацію на локальний 

галузевий ринок, обумовлена тим, що він виступає як сигнал про 

ненадійність підприємця. 

Тому, якщо підприємство зацікавлено у довгостроковому 

функціонуванні й у формуванні позитивної репутації, даний 

інструмент стимулює підприємство до надання якісної 

інформації державним органам влади. 

У рамках даного алгоритму штрафи виступають як регулятор 

економічних інтересів між виробниками й державними органами 

влади. Основним економічним інтересом підприємств виступає 

максимізація прибутку, у тому числі на основі асиметрії інформації. 

Тому при встановленні розмірів штрафу за перекручування інформації 

варто керуватися тим, щоб розмір штрафу перевищував додатковий 

прибуток, який одержується від використання асиметрії інформації: 

  ,QЦЦШ ф

ртр                                                         (5.13) 

де Ш - розмір штрафу; Цтр - трансльована підприємствам на 

ринок ціна за певний період; Цр
ф
 - фактична ціна реалізації 

продукції. 

Якщо інформація про ціни виправлена або надходить без 

перекручувань, то державні органи влади приймають стратегічне 

рішення щодо зниження або збільшення рівня асиметрії 

інформації. Третій елемент - метод ухвалення стратегічного 

рішення щодо управління рівнем асиметрії інформації (рис. 5.9). 

Суть цього методу зводиться до моніторингу сукупності 

індикаторів, на основі яких приймається рішення щодо зниження 

або підвищення рівня асиметрії інформації. Першим етапом при 

ухваленні стратегічного рішення щодо управління рівнем 

асиметрії інформації є визначення кількості продавців і покупців, 

виявлення тенденції цінової дисперсії ринку продавців і 

коефіцієнту Херфіндаля-Хиршмана. 
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Рис. 5.9. Формування стратегічного рішення щодо 

управління рівнем асиметрії інформації на ринку* 
*Складено автором 
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На другому етапі визначається характер поширення 

інформації. Для цього співставляються фактичні значення 

кількості продавців і покупців й аналізується цінова дисперсія. 

Якщо з'ясовується, що інформація про вид параметру ринку 

поширюється симетрично, то на ринку формується тенденція, за 

якої відбувається зростання концентрації ринку при зниженні 

рівня асиметрії інформації, і навпаки. 

Якщо виявлено наявність асиметрії інформації з видів 

параметрів, то наступає третій етап, на якому розраховується 

коефіцієнт відношення кількості покупців і продавців. Даний 

коефіцієнт дозволяє визначити тенденції, що формуються, зміни 

концентрації локального ринку під впливом рівня асиметрії. 

Виявлені можливі варіанти формування конкурентного 

середовища органи влади зіставляють зі змінами тенденції 

концентрації ринку, і на цій основі остаточно визначають 

стратегічне рішення щодо зниження або підвищення рівня 

асиметрії інформації. Прогноз змін ступеня монополізації ринку 

був зроблений під впливом асиметрії інформації (табл. 5.2). 

Таблиця5.2 

Моделі прогнозу ступеня монополізації ринку під впливом 

асиметрії інформації* 
Рівняння регресії Найменування параметрів Відносна 

помилка 

апроксимац

ії, % 

Етап нестабільного розвитку економіки 

ННІ = -432,496+1,8 АІ
к-п

п-п ННІ- коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
к-п

п-п 

- асиметрія інформації між продавцями й покупцями про 

наявність конкурентів 

1,28 

ННІ= 43,807+0,636 АІ
ц

п-п 

 

ННІ- коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
ц

п-п — асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями щодо цін на 

продукцію 
5,1 

ННІ= 845,97+0,026 АІ
кч

п-п ННІ - коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
кч

п-п - асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями щодо якості 

продукції 

3,8 

Етап стабільного розвитку економіки 

ННІ = 1801,82-1,63 АІ
к-п

п-п HHI - коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
к-п

п-п - асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями про наявність 

конкурентів 
1,13 

ННІ= 1638,05-0,728 АІ
ц

п-п HHI - коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
ц

п-п - асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями щодо цін на 

продукцію 
0,6 

ННІ= 1618,35-0,112 АІ
кч

п-п HHI - коефіцієнт Херфіндаля-Хиршмана; АІ
кч

п-п - асиметрія 

інформації між продавцями й покупцями щодо якості 

продукції 

0,7 

*Розраховано автором 
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Економічні результати від запропонованих рішень будуть 

виражатися в розвитку підприємств. Однак відсутність 

необхідних даних не дозволяє оцінити ці наслідки. Тому нами 

були визначені границі моделювання, у якості яких виступає 

локальний ринок.  

Економічні наслідки від запропонованих нами рішень 

можуть бути виражені в збільшенні обсягів продажу, зростанні 

прибутку підприємств, а також доходів працівників підприємств, 

що функціонують на ринку, що призведе до зростання 

податкових надходжень у державний бюджет. 

 

Висновки до п’ятого розділу 

 

1. Встановлено, що існуюча в цей час у підприємствах 

система економічної інформації не відповідає сучасним вимогам. 

Як правило, від моменту її одержання до використання 

інформація проходить необґрунтовано складний шлях. При 

цьому часто спостерігається дублювання інформації, а традиційні 

методи обробки й відсутність сучасних технічних засобів не 

дозволяють вчасно і якісно її переробляти. У зв'язку із цим 

органи управління одержують інформацію з більшим 

запізненням, що призводить до значного зниження 

управлінського ефекту й, отже, до часткової втрати прибутку 

підприємством, зниженню його фінансово-економічної 

стабільності. 

2. Визначено, що у системі інформації, що використовується 

для управління підприємством, найбільшу питому вагу має 

економічна інформацію. Вона відображає господарські процеси, 

стан і динаміку виробничо-комерційної діяльності підприємств. 

Економічна інформація є емпіричною й аналітичною основою 

управління й від її якості багато в чому залежить ефективність 

прийнятих рішень. Важливість економічної інформації в 

управлінні обумовлена в першу чергу тим, що з її допомогою 

можна створити імітаційну або економічну модель виробничо-

комерційної діяльності, що дозволяє проаналізувати процес 

функціонування й розвитку господарської системи, зміну її 

параметрів. 
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3. У роботі обґрунтовано модель трансформації 

інформаційних процесів в управлінські технології, що являє 

собою єдність двох протилежно спрямованих інформаційних 

потоків, які або задають рух і характеристики виробничо-

комерційної діяльності, або описують реальну зміну параметрів 

цього процесу на підприємстві. Перший вид інформації передує 

процесу виробництва й збуту продукції і являє собою інформацію 

впливу на бізнес. Другий вид представляє інформацію зворотного 

зв'язку, що відображає реальний хід виробничо-комерційної 

діяльності. 

4. Проведені нами дослідження існуючої системи 

економічної інформації, дозволили виявити наступні її недоліки: 

відсутній єдиний інформаційний центр; підприємства не 

укомплектовані сучасною обчислювальною технікою; 

бухгалтерський облік ведеться ручним способом; належним 

чином не здійснюється управлінський облік; гострий дефіцит 

кваліфікованих бухгалтерів і менеджерів, що відповідають 

вимогам ринку; відсутній чіткий розподіл функцій між 

працівниками управлінського апарату; розташування реквізитів у 

документах не сприяє їхній автоматизованій обробці; недостатній 

рівень оперативності й мобільності інформаційних потоків тощо. 

5. Методичний підхід щодо визначення метаданих на 

підприємстві заснований на побудові мережі, що застосовується 

для формування шаблонів, у яких є зазначений набір зон і список 

можливих даних для кожної зони. Для ефективного визначення 

метаданих нами включена функція навчання, яка полягає в 

автоматичному навчанні, а так само в модернізації й додаванні 

шаблонів вручну. Вірогідність визначення метаданих у період 

тестової експлуатації при занесенні документів у системі 

економічної документації склала 94% для структурованих 

(наприклад, розпорядження, наказ, заява) і 76% для 

слабкоструктурованих (наприклад, лист, службова записка) 

документів. 

6. Розроблений інформаційно-економічний механізм 

розвитку підприємства включає моніторинг сукупності 

індикаторів, на основі яких приймається рішення щодо зниження 

або підвищення рівня асиметрії інформації, що дозволяє швидко 

реагувати й адаптуватися до взаємодії суб’єктів господарювання. 
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Цей механізм базується на трьох основних елементах. Як перший 

елемент виступає матрична структура, у якій з'єднуються 

переваги лінійно-функціонального й програмно-цільового 

управління. Другим елементом виступає алгоритм взаємодії 

державних органів влади з підприємствами щодо збору, обробки 

й передачі інформації на локальний ринок. Третім елементом є 

коефіцієнт відношення кількості покупців і продавців, за 

допомогою якого визначаються тенденції щодо зміни 

концентрації локального ринку під впливом рівня асиметрії. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дисертації зроблено теоретичне узагальнення та 

запропоновано нове вирішення актуальної наукової проблеми 

щодо формування механізмів інформаційного забезпечення 

підприємств у умовах нестабільної економічної ситуації. 

Особистий внесок автора в отриманих наукових результатах 

полягає в наступному. 

1. Узагальнено поняття «економічна інформація», під якою 

розуміються відомості про процеси виробництва, відтворення, 

реалізації й споживання продукції, про характеристики 

економічних об'єктів, формування й використання капіталу, стан 

економічних ресурсів і фінансових систем, рух фінансових 

потоків, кон'юнктуру ринків і курси валют та інші відомості. 

Перетворення, упредметнення економічної інформації повинно 

здійснюватися на базі інформаційних технологій, розвиток яких 

сприяє виникненню сталої й постійної індустрії економічної 

інформації, яка формує необмежені можливості оперування з 

економічним інформаційним ресурсом. 

2. Розроблено інформаційно-управлінську систему, 

компонентами якої в загальному плані є вхідні дані, процесор, 

вихідні дані, що забезпечує взаємодію виробничої, сервісної, 

управлінської та інформаційної підсистем підприємства. 

Спеціалізація інформаційно-управлінської системи допускає 

застосування специфічних, пристосованих для одержання 

певного виду продукції, знарядь праці, предметів праці й самої 

праці, що забезпечує ефективну спеціалізацію виробництва й 

діяльності. У центрі цієї системи находиться підприємство, що 

переробляє сировину та має внутрішню структуру й досить 

інтенсивні зовнішні зв'язки. 

3. Побудовано комплексну модель інтеграції інформаційної 

системи підприємства, що включає єдину базу даних для 

зберігання інформації всіх діючих інформаційних систем та надає 

можливість управління даними залежно від призначених іншим 

інформаційним системам прав. Дана модель забезпечується 

введенням блоків імпорту, експорту й управління доступом. Вона 

базується на основних об'єктах і відносинах, включає набір 
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систем, кожна з яких відповідає одному із принципів інтеграції. 

У моделі можна використовувати єдину базу даних для 

зберігання інформації всіх діючих та інформаційних систем, що 

розробляються. 

4. Обґрунтовано багаторівневу систему автоматизації 

процесу документування на підприємстві, що включає 

застосування сучасних інформаційно-цифрових засобів обробки 

інформації з метою з'ясування сутності, економічної доцільності 

господарських операцій, контролю й управління, допомагає 

підприємству знизити витрати на процес документування, 

скоротити документообіг та прискорити час передачі й обробки 

облікової інформації. Суть цієї системи полягає у розподілі 

процесу документування на 4 етапи: спостереження – з'ясування 

сутності, економічній доцільності й закономірності 

господарського факту; вимір – визначення натуральних і 

вартісних параметрів господарського факту; фіксування – 

відображення параметрів господарського факту на носіях 

інформації; обробка – групування носіїв інформації з певних 

економічних ознак. 

5. Розроблений інформаційно-економічний механізм 

розвитку підприємства включає моніторинг сукупності 

індикаторів, на основі яких приймається рішення щодо зниження 

або підвищення рівня асиметрії інформації, що дозволяє швидко 

реагувати й адаптуватися до взаємодії суб’єктів господарювання. 

Цей механізм базується на трьох основних елементах. Як перший 

елемент виступає матрична структура, у якій з'єднуються 

переваги лінійно-функціонального й програмно-цільового 

управління. Другим елементом виступає алгоритм взаємодії 

державних органів влади з підприємствами щодо збору, обробки 

й передачі інформації на локальний ринок. Третім елементом є 

коефіцієнт відношення кількості покупців і продавців, за 

допомогою якого визначаються тенденції щодо зміни 

концентрації локального ринку під впливом рівня асиметрії. 

6. У дослідженні удосконалено матрицю інформаційно-

методичного забезпечення вирішення завдань управління на 

підприємстві, яка включає групи завдань, потребу в інформації, 

джерела інформації, методи, результати якої можуть бути 

використано як з метою інтеграції елементів управлінської 
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системи, так і при організації інформаційної системи. Перелік 

джерел інформації та методів її одержання в цілому 

підпорядкований інформаційному забезпеченню програмних, 

повторюваних рішень, тому що формулювання завдань 

ґрунтується на досвіді фактично виконаної управлінської роботи. 

У процесі управлінської діяльності майже всі рішення 

відносяться до програмувальних. Це, у свою чергу, означає 

можливість використання кількісних і якісних методів оцінки 

ситуації: економіко-математичне програмування, оптимізація, 

лабораторний аналіз, побудова статистичних рядів тощо.  

7. Структура процесу динамічної адаптації інтерфейсу за 

допомогою модуля інформаційно-управлінської системи містить 

базу знань, механізм логічного висновку та забезпечує перевірку 

даних і розробку управлінських впливів на підприємстві. Суть 

його полягає у наступному: оператор ініціює введення нового 

документу в системі; спеціалізована експертна система одержує 

базовий набір реквізитів для документу, що ініціюється; 

спеціалізована експертна система аналізує характер і тип 

введеної інформації й доповнює актуальний набір реквізитів, 

видає інформацію про допущені помилки й рекомендацію щодо 

їх ліквідації; актуальний набір доповнюється і перевіряється 

спеціалізованою експертною системою доти, поки оператор не 

заповнить всі реквізити; після заповнення всіх реквізитів 

введення даних припиняється й відбувається збереження 

документу. 

8. Обґрунтовано модель організаційного забезпечення 

навчально-дослідного ситуаційного центру, що включає 

формування мікрогруп для колективних дій щодо вирішення 

управлінських проблем на підставі окремих класів компетенції 

учасників та дозволяє організувати сервісний процес групового 

вирішення управлінської проблеми. Взаємодія користувачів в 

навчально-дослідному ситуаційному центрі повинна 

організовуватися на базі загального інформаційно-

комунікаційного поля, що утворює інтерфейсну основу для 

інформаційно-аналітичних взаємодій учасників групового 

вирішення управлінських проблем. Зазначені умови реалізації 

інформаційних технологій групового вирішення управлінських 

проблем у рамках роботи в загальному інформаційно-
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комунікаційному полі із використанням загального мережного 

простору, засобів відображення інформації колективного 

користування, стандартних і додаткових засобів вводу-виводу 

інформації вимагають вирішення відповідного завдання щодо 

регламентування взаємодій користувачів. 

9. Методичний підхід щодо оцінки інформованості 

підприємств, що включає визначення рівня асиметрії інформації, 

дозволяє врахувати специфіку поширення інформації на 

локальному галузевому ринку. Вибір ключових параметрів 

локального галузевого ринку визначається факторами процесу 

ціноутворення в умовах конкуренції. До таких можна віднести 

ринкові позиції підприємств - наявність потенційних 

конкурентів, ціни, якість. Зміни в інформованості підприємств 

щодо даного переліку параметрів є цілком достатніми для 

посилення конкуренції. Сам процес пошуку параметрів можна 

представити у вигляді комбінованого завдання. Подібні завдання 

можна вирішити методом перебору. 

10. Розроблена схема внутрішньоструктурних потоків 

інформації включає таблицю, де в рядках зазначені документи й 

перелік операцій з їх обробки, а в стовпцях - управлінський 

персонал, за допомогою якої можна проаналізувати маршрути 

руху документів та будувати схеми організації й руху інформації 

у функціональних підсистемах підприємства. Документи, що 

ідентичні за формою для підрозділів одного рівня ієрархії 

управління, можна вносити в картотеку документів один раз із 

вказівкою шифрів всіх підрозділів, де вони формуються. Повинна 

складатися картотека показників, що застосовуються у 

документах. Найменування показників необхідно формувати з 

найменувань реквізитів-підстав і реквізитів-ознак, що входять у 

найменування документу 

11. Методичний підхід щодо визначення метаданих на 

підприємстві заснований на побудові мережі, що 

застосовується для формування шаблонів, у яких є зазначений 

набір зон і список можливих даних для кожної зони. Для 

ефективного визначення метаданих у механізм нами включена 

функція навчання, яка полягає в автоматичному навчанні, а так 

само в модернізації й додаванні шаблонів вручну. Вірогідність 

визначення метаданих у період тестової експлуатації при 
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занесенні документів у системі економічної документації склала 

94% для структурованих (наприклад, розпорядження, наказ, 

заява) і 76% для слабкоструктурованих (наприклад, лист, 

службова записка) документів. 

12. У роботі обґрунтовано модель трансформації 

інформаційних процесів в управлінські технології, що являє 

собою єдність двох протилежно спрямованих інформаційних 

потоків, які або задають рух і характеристики виробничо-

комерційної діяльності, або описують реальну зміну параметрів 

цього процесу на підприємстві. Перший вид інформації передує 

процесу виробництва й збуту продукції і являє собою інформацію 

впливу на бізнес. Другий вид представляє інформацію зворотного 

зв'язку, що відображає реальний хід виробничо-комерційної 

діяльності. 

13. Управління бізнесом на підприємствах не може 

здійснюватися без наявності достовірної й оперативної 

економічної інформації. Перетворення вихідної інформації, що 

утримується в сигналах зворотного зв'язку, в управлінську 

інформацію становить зміст процесу управління. У зв'язку із цим, 

одним з найважливіших напрямків підвищення якості прийнятих 

рішень з управління бізнесом є створення єдиної інформаційно-

управлінської системи. 

14. Проведені нами дослідження існуючої системи 

економічної інформації на підприємстві дозволили виявити 

наступні її недоліки: відсутній єдиний інформаційний центр; 

підприємства не укомплектовані сучасною обчислювальною 

технікою; бухгалтерський облік ведеться ручним способом; 

належним чином не здійснюється управлінський облік; гострий 

дефіцит кваліфікованих бухгалтерів і менеджерів, що 

відповідають вимогам ринку; відсутнє чіткий розподіл функцій 

між працівниками управлінського апарату; розташування 

реквізитів у документах не сприяє їхній автоматизованій обробці; 

недостатній рівень оперативності й мобільності інформаційних 

потоків тощо. 

15. Встановлено, що управлінське консультування є одним 

із методів роботи щодо поліпшення результатів практичної 

діяльності суб’єктів господарювання. Консультування дозволяє 

змінити або поліпшити ситуацію. Управлінське консультування 
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дозволяє отримати дані діагностичного аналізу з урахуванням 

факторів ризику, які включають систему інформаційних 

показників, що характеризують рівень кредитного навантаження, 

здатність підприємства обслуговувати діючі короткострокові й 

довгострокові зобов'язання, здатність погашати процентні 

платежі у випадку відсутності державної підтримки, обсяг 

активів, що перебувають у заставі за діючими зобов'язаннями, а 

також обсяг засобів виробництва, можливих до відчуження з 

випадку реалізації кредиторами своїх прав через порушення 

підприємством своїх зобов'язань тощо. 
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ДОДАТОК А 

 

Рис. А.1. Взаємозв’язок між моделями окремих функціональних 

елементів підприємства* 
*Розроблено автором 
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ДОДАТОК Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Б.1. Комбінування вертикальної й горизонтальної декомпозиції* 
*Розроблено автором 
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ДОДАТОК В 

 

Рис. В.1. Концепція побудови бізнес-моделі підприємства* 
*Розроблено автором
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ДОДАТОК Г 

 
Рис. Г.1. Концепція системного змісту інформаційної системи управління* 

*Розроблено автором  
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ДОДАТОК Д 

Рис. Д.1. Підхід до побудови інформаційної системи управління підприємства* 
*Розроблено автором  

Дерево послуг 

 

Регламенти 

підприємства 

 

Організаційна 

структура 

підприємства 

 

Опис процесів 

 

Опис процедур 

Обстеження 

бізнесу 

підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціонально-рольова бізнес-модель підприємства 
 

Функціонально-прикладна архітектура 

інформаційної системи управління 
 

Модель архітектури прикладних систем 

Дерево функцій 

підприємства 

Моделі сценаріїв 

процесів 

Модель організаційної 

структури 

Дерево функцій 

підрозділу 

Моделі організаційної 

структури підрозділів 

Моделі ресурсного 

оточення функцій 

Моделі процесів 

Моделі процедур 

Моделі технічних ресурсів 

 

Бізнес-

моделювання 



 

380 

 

ДОДАТОК Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Е.1. Процедура створення інформаційної бізнес-моделі підприємства* 

*Розроблено автором 
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