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Анотація. У статті розглянуто підходи вчених до побудови та використання системи інформаційного забезпечен-
ня на підприємствах. З’ясовано доцільність дослідження особливостей використання інформаційного забезпечення в 
управлінні діяльністю, методів, функцій, інформаційної системи, дотримання принципів та необхідність розроблення 
ефективної системи інформаційного забезпечення для управління на промислових підприємствах. Було вдосконале-
но систему інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств. Ця система є сукупністю 
взаємопов’язаних елементів та підсистем управління, спрямованих на управління поточною діяльністю підприємства, 
її методичне, організаційне, інформаційне забезпечення шляхом використання відповідних методів. Практичне зна-
чення цієї системи полягає в тому, що вона оптимізує інформаційне забезпечення, підвищує результативність роботи за 
умови налагодження обміну інформацією, сприяє застосуванню інноваційних технологій та покращенню управління 
діяльністю підприємства.
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Постановка проблеми. В умовах погіршення резуль-
татів діяльності промислових підприємств та їхнього 
фінансового стану є потреба у відновленні стабільності 
функціонування. Однією з причин погіршення фінансо-
вого становища є неефективність системи управління 
діяльністю та нераціональне використання інформа-
ційного забезпечення. Інформаційне забезпечення має 
значний вплив на ефективність управління діяльністю 
через збір, обробку та передачу інформації, необхідної 
документації та сприяє прийняттю раціональних управ-
лінських рішень. Відповідно передумовою покращення 
управління діяльністю та подальшого процвітання про-
мислових підприємств є раціональне використання 
інформаційного забезпечення. При цьому своєчасність та 

швидкість аналізу наявної інформації, прийняття відпо-
відних рішень, виявлення загроз в управлінні діяльністю 
є можливим за умови використання ефективної системи 
інформаційного забезпечення управління діяльністю. 
Тому є потреба у розробленні та використанні такої 
системи на промислових підприємствах, що сприятиме 
швидкому аналізу виробничо-господарської діяльності, 
прийняттю обґрунтованих рішень, визначенню перспек-
тивних напрямів розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-
мий внесок у дослідження та розроблення системи 
інформаційного забезпечення на підприємствах зро-
били такі вчені: Ю.П. Владика [2, с. 90–92]; К.В. Пань-
кова [12]; О.М. Боженко [1, с. 190–195]; Т.А. Д’якова 
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[6, с. 83–85]; С.С. Кондратова [9]; В.Л. Гевко [4]; 
О.М. Вольська, Н.С. Миколайчук [3, с. 35–41]; З. Пуш-
кар, Б. Пушкар [13, с. 83–85]; А.В. Лапін [11]. Проте 
поза їх увагою залишилися питання щодо особли-
востей використання інформаційного забезпечення 
в управлінні діяльністю, не враховано використання 
методів, функцій, інформаційно-аналітичного пор-
талу, необхідність дотримання принципів у системі 
інформаційного забезпечення, не визначено очікувані 
результати від використання системи. 

Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Попри те, що є чимало підходів вчених до 
вивчення системи інформаційного забезпечення, дослі-
дження особливостей управління діяльністю, питання 
використання інформаційного забезпечення в управ-
лінні розкрито не повною мірою. На промислових під-
приємствах відсутня ефективна система інформаційного 
забезпечення управління діяльністю, яка б дала змогу 
підвищити ефективність використання інформації, інфор-
маційних ресурсів, вдосконалити програмне забезпе-
чення, покращити управління виробничо-господарською 
діяльністю, приймати ефективні управлінські рішення та 
визначити напрями подальшого розвитку. 

Метою статті є дослідження підходів учених до роз-
роблення системи інформаційного забезпечення, особли-
востей управління господарською діяльністю та удоскона-
лення системи інформаційного забезпечення управління 
діяльністю промислових підприємств. 

Результати дослідження. Натепер є чимало підходів, 
методів щодо управління підприємствами, використання 
системи інформаційного забезпечення, але вони мають 
свою специфіку та можуть бути використані для обмеже-
ної кількості підприємств. 

Варто відмітити дослідження Ю.О. Корнєва, в якому 
запропоновано систему інформаційного забезпечення 
підприємства, яка передбачає надання достовірної інфор-
мації з метою покращення результатів діяльності, органі-
зації діяльності [10, с. 25–30]. У статті наведено прогнос-
тичну, описову, аналітичну функції системи, які дозволять 
проаналізувати інформацію, передати її керівництву для 
прийняття господарських рішень. Автором встанов-
лено доцільність використання системи інформаційного 
забезпечення підприємства на мікрорівні та макрорівні з 
метою зростання прибутковості діяльності, дослідження 
рівня конкурентної боротьби, покращення зайнятості 
населення. Звичайно, запропонована система заслуговує 
на увагу, оскільки автором було враховано роль держави у 
її побудові та функціонуванні. 

У роботі М.В. Кізло запропоновано інформаційне 
забезпечення процесу контролювання діяльності та роз-
глянуто його як складовий елемент інформаційного 
забезпечення системи управління [8, с. 98–100]. Авто-
ром сформовано структуру інформаційного забезпечення 
управління, яка містить сукупність взаємопов’язаних 
елементів, різні види інформації. Перевагою цього дослі-
дження є визначення ролі інформаційного забезпечення 
в системі контролю на підприємстві, оцінка впливу цієї 
системи на прийняття рішень. 

Дещо іншого підходу дотримувалася Т.В. Журав-
льова, яка сформувала систему обліково-інформаційного 
забезпечення управління підприємством. Призначення 
цієї системи полягає в покращенні використання інфор-
мації керівництвом, прийнятті раціональних управлін-
ських рішень для відновлення економічного розвитку 
[7, с. 189–193]. Автором у розробленій системі враховано 
різні види облікової інформації, потреби користувачів, 
процес прийняття управлінських рішень. 

Слід відмітити, що І. Хвостіна також сформувала сис-
тему інформаційного забезпечення, в якій передбачається 
здійснення аналізу, обробка та передача інформації корис-
тувачам для розв’язання проблем підприємства, покра-
щення господарської діяльності та прийняття виважених 
управлінських рішень [14, с. 201–205]. До основних еле-
ментів системи було включено підсистеми: визначення 
шляхів покращення інформаційного забезпечення; дослі-
дження; обробки інформації; інформаційного забезпе-
чення; прийняття управлінських рішень; проведення ана-
лізу. Проте в запропонованій системі не враховано вплив 
ринкового середовища на результати діяльності підпри-
ємства, особливості використання інформації, рівень 
досягнутого інформаційного забезпечення. 

Необхідність використання системи інформаційного 
забезпечення в процесі управління досліджена в роботі 
М.Г. Гришко [5, с. 147–149]. Автором запропоновано 
послідовність розроблення такої системи: обґрунтування 
доцільності побудови системи; розроблення системи та 
визначення її ролі в торговельній мережі; розроблення 
програми впровадження системи; розрахунок бюджету на 
використання системи; дослідження роботи персоналу; 
аналіз ринкового середовища та фінансового стану торго-
вельної мережі; налагодження управління торговельною 
мережею; вибір показників та використання інструмента-
рію для оцінки ефективності системи; складання управ-
лінської звітності; коригування системи; впровадження 
системи в торговельну мережу. Реалізація кожного етапу 
системи дасть змогу проаналізувати загальний стан тор-
говельної мережі, розробити шляхи вирішення наявних 
проблем. 

Виходячи з проаналізованих підходів учених, можна 
відзначити, що відсутній єдиний підхід до побудови 
системи інформаційного забезпечення та не розглянуто 
питання використання інформаційного забезпечення 
в управлінні діяльністю промислових підприємств, не 
визначено основні методи, функції, принципи, очікувані 
результати від використання системи. Тому постала необ-
хідність в удосконаленні системи інформаційного забез-
печення управління діяльністю промислових підприємств 
(СІЗУДПП), яка є сукупністю взаємопов’язаних елемен-
тів та підсистем управління, що спрямовані на управління 
діяльністю підприємства, покращення методичного, 
організаційного, інформаційного забезпечення, пошук 
та обробку інформаційних даних шляхом використання 
методів, дотримання функцій, принципів, впровадження 
новітнього обладнання з метою налагодження виробничо-
господарської діяльності, раціонального використання 
інформаційних ресурсів, організації процесу управління 
загалом. Для побудови СІЗУДПП було сформовано послі-
довність етапів, що наведені на рис. 1. 

На першому етапі удосконаленої нами системи відбу-
вається її використання. СІЗУДПП складається із сукуп-
ності взаємопов’язаних елементів, підсистем та охоплює 
операції збору, аналізу, обробки та передачі інформації до 
керуючої підсистеми (керівництво підприємства) з метою 
подальшого опрацювання даних. Також із метою підви-
щення результативності та дієвості розробленої системи 
створено спеціальний підрозділ (служба інформаційного 
забезпечення управління підприємством). Цей підроз-
діл здійснює контроль за використанням інформаційного 
забезпечення в управлінні підприємством, процесом реа-
лізації системи, напрямами діяльності, функціонуванням 
елементів системи та отриманими результатами і є необ-
хідним для стабільності роботи системи. 

Серед завдань служби інформаційного забезпечення 
управління підприємством слід визначити: поширення 
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Рис. 1. Система інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств
Джерело: сформовано автором

інформації серед підрозділів; обробку вхідної інформації 
та даних, що надходять від керованої підсистеми; ведення 
звітності; підготовку узагальненої звітності та її передачу 
керівництву; надання вихідної інформації; моніторинг 
виробничо-господарської діяльності; контроль за тер-
мінами виконання робіт; регулювання робіт. Ця служба 
виконує роль інформаційного центру системи та здій-
снює регулюючі, організаційні, управлінські дії з обробці 
інформації задля подальшого прийняття рішень. 

В СІЗУДПП передбачено використання принципів, 
методів та дотримання функцій, які реалізуються керую-
чою підсистемою з метою забезпечення послідовної реа-
лізації кожного етапу системи. 

Використання принципів інформаційного забезпе-
чення в системі дасть змогу забезпечити необхідною 
інформацією процес розроблення управлінських рішень 
на кожному етапі управління, до них належать: комп-
лексність; доступність; мінімізація витрат на залучення 
даних; об’єктивність інформації; послідовність пере-
дачі інформації; безперервність поширення інформа-
ції; єдність інформації; важливість інформації; точність 
інформації; законність використання. Доцільним є дотри-
мання принципів управління, за допомогою яких керуюча 
підсистема регулює діяльність керованої, а саме: науко-
вої обґрунтованості; соціальної орієнтації; послідовності 
виконання дій; стабільності функціонування; розвитку 
конкурентних переваг; використання мотивації; відпові-
дальності; розподілу обов’язків; ефективності. 

Удосконалена система функціонує шляхом викорис-
тання методів управління, які спрямовані на досягнення 
бажаних результатів, підвищення ефективності управлін-
ської діяльності, серед яких визначено: соціально-пси-

хологічні; економічні; адміністративні. Використання 
методів інформаційного забезпечення є необхідним для 
організації своєчасного надходження інформації до під-
розділів підприємства, до них включено: вивід інформації 
на екран комп’ютера; вивід інформації на дискету; вивід 
інформації на папір. 

Також у системі доцільним є дотримання функцій в 
управлінні діяльністю для вирішення наявних проблем, 
здійснення заходів із підвищення результативності сис-
теми, таких як моніторинг; контроль; організація; пла-
нування; мотивація; прогнозування; регулювання; діа-
гностика; координація. Поряд із цим визначено функції 
в інформаційному забезпеченні, дотримання яких є необ-
хідним для покращення обміну інформацією на підпри-
ємстві, а саме: аналіз стану керованої підсистеми; розпо-
всюдження інформації; описова; аналітична; зберігання 
інформації; аналіз; передача інформації; використання 
даних; обмін інформацією. 

Другим етапом є спостереження за змінами ринко-
вого середовища, тобто дослідження внутрішнього та 
зовнішнього середовища функціонування, що здійснює 
керуюча підсистема. Подібне дослідження здійснюється 
для виявлення факторів, що впливають на інформаційне 
забезпечення, функціонування підприємства, процес 
управління. 

Далі проводиться вивчення процесу взаємодії під-
приємства із суб’єктами ринкового середовища на ринку 
інформаційних продуктів, що здійснюється керуючою 
підсистемою з метою аналізу та обробки інформації про 
діяльність конкурентів, впровадження ними програмного 
забезпечення, розроблення нових інформаційних техно-
логій, результати фінансової діяльності партнерів. 

 

 



84

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 2 • 2018

Вагому роль відіграє етап визначення переваг та недо-
ліків СІЗУДПП, адже дає змогу визначити проблеми наяв-
ної системи та шляхи вирішення. За умови відсутності 
системи інформаційного забезпечення на підприємстві 
реалізація цього етапу не відбувається. 

Використання інформаційної системи відбувається 
на наступному етапі, та спочатку проводиться збирання, 
обробка та аналіз внутрішньої і зовнішньої інформації, 
що дає змогу відібрати інформацію яка має значний вплив 
на управління діяльністю, ефективність функціонування 
підприємства, визначити загрози і ризики, дослідити ото-
чення підприємства. 

Потім здійснюється передача інформації від спеціаль-
ного підрозділу до керівництва кожного блоку підсистеми 
управління. Така інформація використовується для при-
йняття та реалізації управлінських рішень, розв’язання 
наявних проблем, налагодження управління діяльністю 
в підрозділах підприємства. Керівництво аналізує стан 
кожного блоку підсистеми управління, оцінює ризики, 
ознайомлюється з документацією та розробляє способи 
покращення функціонування всіх підрозділів. 

Перед процесом передачі інформації проводиться 
використання інформаційно-аналітичного порталу, який 
дозволяє проаналізувати та відібрати необхідну інфор-
мацію. Потреба у використанні інформаційно-аналітич-
ного порталу пояснюється тим, що він покращує про-
цес управління діяльністю, дозволяє віднайти потрібну 
інформацію, відібрати достовірні дані, обробити вхідну 
та вихідну інформацію. 

Використавши інформаційно-аналітичний портал, 
необхідно провести оцінку відповідності інформації 
встановленим вимогам, таким як: кодування інформації; 
своєчасність; доступність; результативність; вірогідність; 
достовірність; зрозумілість; цілісність; постійність; стан-
дартизація; надійність; необхідність; порівнюваність; 
контроль за використанням інформації. За умови відпо-
відності інформації вище вказаним вимогам відбувається 
її передача до блоків підсистеми управління (у вигляді 
вхідної інформації). 

Керованою підсистемою є кожен блок підсистеми 
управління, тобто прогнозування, планування, організа-
ція, регулювання, координація, контроль, а також резуль-
тати роботи підприємства, види діяльності, використання 
ресурсів, структурні підрозділи. При цьому доцільно 
використовувати зовнішню та внутрішню інформацію 
керуючій підсистемі для ефективного управління кожним 
блоком підсистеми. На підставі використання отриманої 
інформації керівники кожного блоку підсистеми управ-
ління готують звіти про результати роботи. Таким чином, 
відбувається перетворення вхідної інформації, що над-
ходить до кожної підсистеми, на вихідну, яка потім пере-
дається до загальної підсистеми управління. В загальній 
підсистемі управління ця інформація є необхідною для 
проведення аналізу діяльності персоналу, вирішення 
наявних проблем в управлінні, досягнення цілей та фор-
мування конкурентних переваг. Від загальної підсистеми 
управління інформація спрямовується до керуючої під-
системи з метою обробки даних та подальшого форму-
вання висновків і їх передачі керівництву підприємства. 

Проте етапу передачі інформації до керуючої підсис-
теми передує етап визначення слабких сторін кожного 
блоку підсистеми управління, тобто з’ясовується, чи є 
проблеми в підсистемах управління, інформація про які 
надається у вигляді вихідної інформації для подальшого 
вирішення. 

Наступний етап – надходження інформації до керів-
ництва, тобто аналізуються дані щодо фінансово-гос-

подарської, виробничої діяльності, наявні проблеми в 
роботі підприємства, рівня ефективності управління, 
доступності інформаційного забезпечення та форму-
ються можливості подальшого розвитку, способи покра-
щення діяльності. 

З метою більш детального дослідження отриманої 
інформації проводиться етап оцінки ефективності управ-
ління підприємством за такими напрямами: ефектив-
ність керуючої підсистеми; ефективність організаційної 
структури управління діяльністю; ефективність функці-
онування структури управління; ефективність прийняття 
рішень; соціальна та економічна ефективність управління; 
ефективність керованої підсистеми. Оцінка ефективності 
управління підприємством проводиться шляхом розра-
хунку відповідних показників для визначення загального 
рівня ефективності управління та подальшого прийняття 
раціональних рішень. Одночасно доцільним є проведення 
аналізу ефективності інформаційного забезпечення про-
цесу управління, що дасть змогу з’ясувати ефективність 
використання інформації, встановити відповідність отри-
маних результатів тим даним, які надійшли, та прийняти 
відповідні рішення. 

Далі відбувається застосування інформації для про-
гнозування змін ринкового середовища, ефективності 
управління діяльністю, використання інформації, фінан-
сового стану, успішності діяльності, що дасть змогу 
сформувати способи покращення використання інформа-
ційного забезпечення в кожному підрозділі, стабілізації 
господарської діяльності. 

На наступному етапі відбувається адаптація підпри-
ємства до змін ринкового середовища шляхом врахування 
інформаційних даних щодо результатів прогнозування. 
Така адаптація дозволить підприємству своєчасно реагу-
вати на зміни ринкового середовища, розробити заходи 
з нейтралізації ризиків, способи покращення управління 
діяльністю та раціонально використовувати інформацію.

За результатами здійснення попередніх етапів та шля-
хом використання відповідної інформації керівництво 
аналізує ступінь досягнення цілей, виконані завдання, 
звітні документи та приймає стратегічні рішення з управ-
ління діяльністю, розробляє пропозиції вдосконалення 
наявної СІЗУДПП. 

Лише за умови раціонального використання системи 
керівництво може досягти очікуваних результатів. На 
передостанньому етапі проводиться аналіз досягнутих 
цілей та за умови недосягнення бажаних результатів, здій-
снюються коригуючі дії інформаційного забезпечення та 
процесу управління діяльністю. 

Останнім етапом системи є покращення її роботи, 
внесення коректив, усунення недоліків. Крім того, визна-
чаються напрями подальшого розвитку, особливості орга-
нізації роботи кожного підрозділу, формуються майбутні 
цілі та коригується стратегія розвитку. 

Таким чином, використання СІЗУДПП є доціль-
ним, що зумовлено змінністю зовнішнього середовища, 
появою загроз та ризиків, загостренням конкурентної 
боротьби, обмеженістю доступу до інформації, неефек-
тивністю процесу управління діяльністю. Впровадження 
цієї системи на промислових підприємствах дасть змогу 
підвищити якість та швидкість прийняття управлінських 
рішень, покращити процес обробки та аналізу інформації, 
скоротити ризики використання недостовірної інформа-
ції, контролювати використання інформації, аналізувати 
вплив ринкового середовища та приймати відповідні 
рішення, покращити ефективність управління діяльністю, 
показники виробничо-господарської діяльності та впро-
вадити інноваційні технології. 
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Висновки. Таким чином, на підставі вивчення наяв-
них підходів учених до побудови та використання сис-
теми інформаційного забезпечення на підприємствах 
було визначено їхні переваги та недоліки і з’ясовано, 
що є не досить дослідженим використання інформацій-
ного забезпечення в управлінні діяльністю промислових 
підприємств. За результатами проведеного дослідження 
удосконалено систему інформаційного забезпечення 

управління діяльністю промислових підприємств, вико-
ристання якої дасть змогу підвищити результативність 
роботи, покращити господарську діяльність шляхом 
оптимізації інформаційного забезпечення, налагодження 
обміну інформацією між підрозділами, впровадження 
інноваційних технологій, забезпечення інформацією 
процесу управління діяльністю та злагодженості роботи 
керівництва. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы ученых к построению и использованию системы информационного 
обеспечения на предприятиях. Выяснена целесообразность исследования особенностей использования информацион-
ного обеспечения в управлении деятельностью, методов, функций, информационной системы, соблюдения принципов 
и необходимость разработки эффективной системы информационного обеспечения для управления на промышлен-
ных предприятиях. Была усовершенствована система информационного обеспечения управления деятельностью про-
мышленных предприятий. Данная система представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов и подсистем 
управления, которые направленны на управление текущей деятельностью предприятия, ее методическое, организаци-
онное, информационное обеспечение путем использования соответствующих методов. Практическое значение данной 
системы заключается в том, что она оптимизирует информационное обеспечение, повышает результативность работы 
при условии налаживания обмена информацией, способствует применению инновационных технологий и улучшению 
управления деятельностью предприятия.

Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, система информационного обеспечения, управле-
ние деятельностью, результативность функционирования.
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FORMATION AND USE THE SYSTEM OF INFORMATION SUPPORT 
FOR MANAGEMENT OF ACTIVITY AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary. The paper considers the approaches of scientists to the construction and use of information support systems at 
enterprises. The expediency of studying the features of the use of information support in the management of activities, meth-
ods, functions, information system, compliance with the principles and the need to develop an effective system of information 
management for management in industrial enterprises. The system of information support for the management of industrial 
enterprises was improved. This system is a set of interconnected elements and management subsystems, aimed at managing the 
current activity of the enterprise, its methodological, organizational, and informational support through the use of appropriate 
methods. The practical significance of this system is that it optimizes information provision, increases the efficiency of work 
provided that information exchange is organized, promotes the use of innovative technologies and improves the management 
of the company's activities.

Key words: information, information support, system of information support, activity management, performance of functioning.


