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АНОТАЦІЯ 

 

Щербак А. М. Оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності). – Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця, Харків, 2019. 

Дисертацію присвячено поглибленню теоретичних положень, 

обґрунтуванню теоретико-методичних засад оцінювання інформаційних процесів 

підприємства та розробці практичних рекомендацій щодо їх використання в 

управлінні промисловими підприємствами України в умовах розвитку глобальних 

економічних відносин. Уточнено сутність понять «інформація» на підставі 

системного аналізу та впорядкування її ключових характеристик та змісту. Надано 

визначення сутності поняття «інформаційний процес», розширено класифікацію 

інформаційних процесів та виявлено їх особливості. 

Систематизовано наукові погляди щодо визначення сутності інформації з 

урахуванням особливостей її використання в управлінні сучасними промисловими 

підприємствами в умовах розвитку глобальних економічних відносин. Інформація 

розглянута з різних точок зору: як ресурс, відомість, чинник або властивість, що, 

на відміну від існуючих, базується на її основних характеристиках та змісті та 

дозволяє ефективно використовувати в управлінні процесами виробничої та 

невиробничої діяльності підприємств для забезпечення їх стійкого 

функціонування та розвитку, задовольняючи при цьому потреби, запити та 

інтереси суб’єктів ринку. Уточнено розуміння та визначення інформації на 

підставі системного аналізу та впорядкування її ключових характеристик та 

змісту. 

В дисертації проаналізовано наукові підходи до визначення основного 

змісту інформаційних процесів, здійснено їх групування залежно від родового 

поняття та ключових характеристик, надано визначення інформаційного процесу з 
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позиції забезпечення ефективної взаємодії між структурними елементами 

підприємства та його зовнішнім середовищем. 

Визначено сутність поняття інформаційного процесу управління, як 

сукупності взаємопов’язаних дій, спрямованих на забезпечення обміну 

інформацією між підрозділами, внутрішнім та зовнішнім середовищем 

підприємства, що сприяє їх ефективній взаємодії, підвищенню якості управління 

та, в решті решт, зростанню результативності діяльності підприємства. Визначено 

місце інформаційних процесів управління в загальній інформаційній системі 

підприємства та доведено, що вона підпорядкована всім внутрішнім процесам 

підприємства, тому потребує координації процесів, пов’язаних з діяльністю для 

максимального забезпечення виконання поставлених задач в єдиному 

інформаційному полі. 

У дисертаційній роботі проаналізовано змістову характеристику поняття 

«інформаційний процес управління», уточнено його визначення на підставі 

виділення інформаційної складової, як одного з найважливіших об’єктів 

управління.  

У дисертаційній роботі наведено сукупність показників оцінювання 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством, особливістю 

якої є введення складових, які характеризують результативність інформаційних 

процесів управління. 

У роботі доведено, що від того, наскільки якісною буде інформація, 

вироблена у процесі реалізації інформаційного процесу управління, значною 

мірою залежить ефективність майбутнього управлінського рішення. Це 

обумовило необхідність доповнення сукупності показників оцінювання 

інформаційного процесу групою показників результативності інформаційного 

процесу, яка надасть можливість перенести даний процес саме у площину 

управління. 

На підставі проведено аналізу основних показників діяльності 

промислового комплексу та його складової машинобудування Харківської області 

за 2014-2018 рр. виявлено основні тенденції та проблеми в управлінні їхньою 
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діяльністю, які обумовлені неефективною реалізацією інформаційних процесів та 

недостатньо сприятливим впливом глобальних економічних, соціальних, 

політичних та інших факторів. Досліджено, що підприємтсва машинобудування 

важко та довго реагують на зміни та є негнучкими до них, вони є не в змозі 

стабільно функціонувати та адекватно конкурувати в сучасних умовах 

господарювання На сучасному етапі економічного розвитку України господарська 

діяльність промислових підприємств спроможна створювати синергетичний ефект 

для національної економічної системи за рахунок їх конкурентоспроможності та 

швидкого реагування на зміни, що є можливим лише завдяки якісному 

інформаційному управлінню промисловими підприємствами. 

У роботі сформовано систему показників оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління з метою визначення можливості та 

доцільності його використання в управлінні промисловим підприємством. 

Показники, розрахунок яких ґрунтується на внутрішніх джерелах інформації 

промислового підприємства за даними управлінського та фінансового обліку, 

складають основу інформаційного процесу управління діяльністю промислового 

підприємства. Для проведедення якісного аналізу їх було об’єднано за 

предметною областю у показники трудової, виробничої та фінансової сфери. 

Визначення показників оцінювання інформаційних процесів управління та, 

відповідно, можливості їх використання в управлінні підприємствами  

машинобудівної галузі Харківської області (ПАТ «Світло шахтаря», ДП завод 

«Електроважмаш», ПАТ «Завод Піденкабель», ПАТ «Завод Фрунзе», ДП «УДЦ по 

експлуатації спеціалізованих вагонів», ПрАТ «Харківський підшипниковий 

завод», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод») було проведене та 

розраховано шляхом синтезу методів експертного оцінювання: бальної оцінки та 

методу аналізу ієрархій. На основі значення відсотка дисперсії за показниками 

сформована система показників оцінювання результативності інформаційних 

процесів з метою визначення можливості їх використання в управлінському 

процесі промислового підприємства, яка повною мірою відображає такі якісні 

критерії інформації як достовірність, повнота, доречність та змістовність. 
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У дисертаційній роботі розраховано інтегральний показник рівня 

забезпечення результативності інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством (ЗРІПУПП) методом таксономічного аналізу на основі обраних 

часткових показників. Рівень ЗРІПУПП дозволить зробити висновки щодо 

створення необхідних умов для оперативного прийняття раціональних рішень та 

здійснення ефективного управління. 

Проведений аналіз проблематики оцінювання інформаційних процесів 

управління сучасним промисловим підприємством дозволив дійти висновку про 

доцільність використання сценарного підходу для підвищення ступеня 

обґрунтованості управлінських рішень, а, отже, якості процесу управління 

підприємством, що є запорукою його результативної діяльності. Для розробки 

сценаріїв інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

обґрунтовано використовування когнітивного моделювання, яке, на відміну від 

багатьох традиційних математичних моделей, підтримує реалізацію принципів 

сценарного підходу, забезпечуючи підвищення ступеня обґрунтованості 

управлінських рішень в умовах впливу зовнішнього середовища та спрямоване на 

нейтралізацію негативного впливу дестабілізуючих чинників на різних етапах 

розвитку промислового підприємства.  

У результаті проведення експериментів з когнітивною моделлю у роботі 

реалізовано три сценарії розвитку діяльності промислового підприємства на 

підставі формування інформаційного процесу управління. Перший сценарій – 

«нейтральний», що ґрунтується на  припущенні, що всі показники інформаційного 

процесу управління підприємством будуть змінюватися відповідно до середнього 

темпу росту, тобто сила збурення, що подається на модель, відповідає середньому 

темпу приросту. Другий сценарій – «оптимістичний» – ґрунтується на  

припущенні, що всі вихідні показники моделі будуть змінюватися відповідно до 

максимального темпу росту, тобто сила збурення, що подається на модель, 

відповідає максимальному темпу приросту. Третій, «песимістичний» сценарій, 

ґрунтується на припущенні, що всі вихідні показники моделі будуть змінюватися 

відповідно до мінімального темпу росту, тобто сила збурення, що подається на 
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модель, відповідає мінімальному темпу приросту. Запропонований інструментарій 

оцінювання результативності інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством на основі сценарного підходу надає можливість керівникам 

сучасних підприємств сформувати альтернативні стратегії розвитку його 

діяльності з урахуванням показників інформаційного процесу управління. 

У дисертаційній роботі здійснено факторний аналіз інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством за сценаріями економічного розвитку 

його діяльності (на прикладі промислових підприємств машинобудівної галузі 

Харківської області) та згідно з критерієм Кайзера було відібрано по 3 фактори 

забезпечення результативності інформаційних процесів управління, що дає 

можливість заздалегідь спроектувати декілька підходів до організації майбутньої 

діяльності прі вразуванні та узгодженні усіх необхідних передумов і можливих 

змін факторів впливу.  

З метою забезпечення ефективності управління підприємствами визначено 

лімінальні рівні ключових показників результативності інформаційних процесів 

управління на підприємстві. Наукове та практичне значення отриманих 

лімінальних значень сценаріїв економічного розвитку підприємств 

машинобудівної галузі полягає в удосконаленні методичного підходу до 

оцінювання інформаційних процесів управління промисловим підприємством, 

який є підґрунтям підвищення ефективності стратегічного управління як запоруки 

стабільного функціонування. 

Розроблено методичний підхід спрямований на визначення критичних 

рівнів показників, дотримання яких забезпечить підвищення результативності 

інформаційних процесів управління підприємством та передбачає керування не 

тільки поточним, а й перспективним станом підприємства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання розроблених теоретичних та методичних положень щодо 

оцінювання інформаційних процесів управління промисловим підприємствам 

дозволить застосувати комплексний підхід у процесі обґрунтування пріоритетних 

управлінських рішень, підвищити використання ресурсного потенціалу 
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підприємства і, таким чином, максимізувати рівень його розвитку та 

прибутковості.  

Науково-практичні положення дисертаційної роботи використані при 

розробці заходів з удосконалення процесу формування інформаційних процесів 

управління підприємства ТОВ «Точні системи Ltd» (довідка № 23 від 29.11.2018 

p.); при обґрунтуванні напрямів розвитку підприємства на основі формування 

інформаційних процесів підприємства задля превентивного моделювання 

діяльності підприємства ПАТ «Турбоатом» (довідка № 279 від 24.10.2018р.). 

Ключові слова: інформація, інформаційний процес управління, оцінювання 

інформаційного процесу управління, промислове підприємство, система 

показників, сценарний підхід, когнітивне моделювання, лімінальні значення. 

 

SUMMARY 

 

Shcherbak A. M. Estimation of informational processes in industrial enterprise 

management. – Qualifying scientific work on the right of the manuscript. 

The thesis for Ph.D. in economics in the specialty 08.00.04 “Economics and 

Enterprise Management (according to the types of economic activity)” (08 – Economic 

sciences). – Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, 2019. 

The thesis is devoted to theoretical foundations deepening, theoretic and 

methodological principles substantiating in estimation of informational processes of 

industrial enterprise management. It also focuses on improving the practical 

recommendations on its use for Ukrainian industrial enterprise management in terms of 

international economic relations development. The essence of the concept "information" 

was clarified based on the analysis system, its content and the main characteristics. The 

essence of the notion "informational processes" was determined; and the informational 

processes classification was expanded with its features being revealed. 

The scientific views on the determination of the nature of information with regard 

to the peculiarities of its use in the management of modern industrial enterprises in the 

context of the development of global economic relations were systematized. Information 
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was considered from a variety of perspectives: as a resource, a notion, a factor or 

property that, unlike existing ones, is based on its main characteristics and content, 

allows efficient use in the management of processes of production and non-productive 

activities of enterprises to ensure their sustainable operation and development, while 

satisfying the needs, demands and interests of market players. The understanding and 

definition of the information on the basis of system analysis and the ordering of its key 

characteristics and content was specified; 

In the thesis, the scientific approaches' analysis in informational processes was 

made in order to determine their substance. In a consequence, they were grouped in link 

with the generic concept and their crucial characteristics. The informational processes 

were also defined in terms of providing an effective interaction among the company's 

structural elements and its external environment. 

It was revealed that informational processes in industrial enterprise management 

as a set of interrelated activities aiming at an effective informational exchanging between 

the company's departments, its internal and external environment, contribute to the 

enterprise's performance growth, as well as a refusal of its current informational system. 

Objects of management in the general algorithm of its formation, acceptance, and 

implementation were determined as well. 

The need for information, and, therefore, certain types of informational processes, 

and the need for their change depending on each stage of the management process, and, 

more precisely, from implementation at each stage of a specific management function 

(planning, organization, motivation, control) were grounded. 

In the thesis work, the essence of the concept 'informational processes in 

management' was analyzed, and its definition was formed on the informational 

components' selection basis, as one of the most crucial management objects. The 

indicators for the evaluation of informational processes in industrial enterprise 

management are presented in the paper.  

Their main feature consists of the components characterising the effectiveness of 

the informational processes in management being offered according to the selected 

criteria. 
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On the basis of the main economic activity indicators analysis of machine-

building enterprises in the Kharkiv region in 2014-2018, there were management 

problems revealed in informational processes disrupting. The informational systems' 

socio-economic features, application aspects, and conditions for its creation and 

operation were defined through the theoretical and practical experience consolidation of 

its usage in management.  Subsequently, it can support the further formation and 

effective implementation of informational processes in industrial enterprise 

management. 

In the thesis work the systematization of the factors of estimation of the 

informational processes in the industrial enterprise management was based on the 

determination of the priorities of indicators of estimation of the informational processes 

at the enterprise. The priority of the indicators for the estimation informational processes 

in the industrial enterprise management was calculated by synthesizing the methods of 

expert evaluation: the score method and the method of analysis of the hierarchy. The 

priority indicators for calculating the integral indicator of the estimation of the 

effectiveness of the informational processes in the industrial enterprise management with 

ensuring the reliability, content, completeness and appropriateness of the informational 

process were based on the synthesis of methods of expert evaluation: scoring and 

hierarchy analysis method. 

The effectiveness estimation model was built to evaluate the informational 

processes in the industrial enterprise management. It differs from other existing models 

by basing on the synthetic value calculation, using the labour, productive, and financial 

sphere indicators for it. 

The integral indicator in providing the effectiveness rate for informational 

processes in industrial enterprise management was calculated. This indicator's degree 

helps to conclude on the conditions needed for immediate rational decisions making and 

effective managing. 

The tools providing the effectiveness of informational processes in industrial 

enterprise management were grounded on using the scenario approach. Therefore, it 

provides an opportunity to model various scenarios of a company's development and 



10 

support applying its preventive management aiming at the negative influence and 

destabilization factors neutralizing at different stages of an enterprise's existence. 

In the thesis the methodical approach has been developed to increase the 

efficiency in the informational processes of industrial enterprise management.  

It is based on an adjustment to the benchmark level in labour, productive, and 

financial spheres to ensure the qualitative development of an industrial enterprise in the 

selected scenario. 

The structure of the factors of ensuring the effectiveness of the informational 

processes in industrial enterprise management was systematized by determining the 

indicators of evaluation of informational processes in the enterprise, depending on the 

scenario of its development. 

The methodical recommendations for forming a set of scenarios were made. 

These recommendations, unlike the existing ones, are based on adjusting the level-

guidelines of the values of indicators of the industrial, labor and financial sectors of the 

industrial enterprise and observance of which will allow to determine a set of alternative 

strategies for the development of the industrial enterprise. 

In the thesis work the methodical approach for determining the factors of ensuring 

the effectiveness of the informational processes in industrial enterprise management was 

substantiated by the choice of the priority indicators of estimation of the informational 

processes in industrial enterprise management depending on the scenario of its 

development. Practical use of the methodological approach will allow to determine the 

factors stimulating the development of activities for the effective implementation of 

enterprise activity. 

The practical significance of the results is that the use of the developed theoretical 

and methodological provisions regarding the formation of the informational processes in 

industrial enterprise management will enable the use of a comprehensive approach in the 

process of taking priority management decisions, increasing the efficiency of using the 

resource potential of the enterprise. 

The scientific and practical positions of the dissertation work, which are used in 

the development of measures to improve the process of formation of informational 
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processes management of the company LLC Precision Systems Ltd (doc. # 23 of 

11/29/2018); at substantiation of directions of enterprise development on the basis of 

formation of informational processes in enterprise management for the preventive 

modeling of the activity of PJSC "Turboatom" (certificate number 279 dated October 24, 

2018). 

Keywords: information, informational process, management, industrial enterprise, 

informational system, system of indicators, scenario approach. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На етапі розвитку глобальних економічних відносин 

адекватні зміни підприємства можлива, переважно, через інформацію та 

інформаційні процеси, що пояснює використання інформації в управлінні як 

головного чинника забезпечення конкурентних переваг для держави і для 

кожного окремого підприємства. Обслуговування інформаційних процесів 

управління потребує нових підходів та методів аналізу інформації, оптимізації 

напрямів зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків. Інформаційний процес 

стає якісно новим виробничим ресурсом, що сприяє підвищенню та 

нарощуванню обсягів виробництва інформаційних продуктів і знань, швидкому 

економічному зростанню при відносно низьких темпах зростання 

матеріального виробництва.  

Останнім часом питання оцінювання інформаційних процесів в 

управлінні стали об’єктом підвищеної уваги, що відображає усвідомлення 

науковою спільнотою того факту, що сучасне промислове підприємство має 

істотні відмінності за цілями функціонування і методами їхнього досягнення і 

вимагає принципово інших методів управління. Зокрема, усі функції 

управління потребують прийняття рішень, для чого необхідна ефективна 

комунікація та обмін інформацією, реалізацію певних інформаційних процесів 

на усіх стадіях процесу управління (цілепокладання, планування, регулювання). 

Тобто, управління є одним із видів інтелектуальної праці, що вимагає 

ретельного спостереження за фактами, фіксування і зберігання даних, їх 

контролю та аналізу, вибору і прийняття управлінських рішень.  

Так, поняття «інформація» знайшло своє різноаспектне відображення у 

працях Б.  Валуєва, Л. Ващенко, О. Вовка, С. Голова, С. Дятлова, 

С. Івахненкова, Т. Леха, Т. Никитюка, О. Пушкаря, Т. Селищевої, 

П. Смоленюка, Г. Уманціва, О. Химченко, Д. Тапскотта, А. Ефимової, Д. Белла 

та ін. Обґрунтування необхідності використання інформаційного процесу в 
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управлінні на основі теорії «інформаційного вибуху», яка є підґрунтям 

інформаційного управління підприємством, здійснено вченими T. Умесао, 

Ю. Хаяші, Ю. Іто, Г. Армстронгом, Дж. Сондерсом, С. Салигою, С. Кулицьким, 

В.  Максимовою. Особливості побудови та ефективного функціонування 

інформаційної системи як середовища формування та реалізації інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством досліджені у працях 

Г. Титоренка, В. Діка, Н. Максимова, І. Вовчака, В. Пономаренка, Л. Мельника, 

Т. Лепейко,  В. Гончар, С. Ільяшенка, В. Касьяненка, В. Гужви, Д. Дячкова, 

А. Постєвої. 

Однак при всьому різноманітті досліджень у даній галузі недостатньо 

вивченими залишаються окремі теоретико-методичні аспекти інформаційних 

процесів управління, які необхідні для підвищення ефективності функціонування 

та якості управління підприємством, а також розвитку його діяльності. Зокрема, 

вимагають уточнення питання, пов'язані з оцінюванням інформаційного процесу 

управління на основі не тільки технічних, якісних та безпекових показників, а й 

тих, що визначають їх результативність, що можуть бути покладені в основу 

критеріїв обґрунтованих управлінськіх рішень. Актуальність і невирішеність 

окреслених питань методичного та прикладного характеру зумовили вибір теми, 

визначили мету, завдання, об’єкт, предмет і логіку дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського 

національного економічного університету імені Семена Кузнеця за темами: 

«Управління інвестиційною, інноваційною та логістичною діяльністю 

підприємства» (реєстраційний номер 0114U006413), у межах якої автором 

уточнено визначення інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством й досліджено кількісні та якісні характеристики використання 

інформаційного процесу управління на промисловому підприємстві у межах 

проблеми управління інноваційною діяльністю; «Потенціал інноваційного 

розвитку традиційних секторів промисловості в контексті розвитку NBIC-

технологій в Україні» (реєстраційний номер 0114U005235), де автором 
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розроблено методичний підхід до оцінювання інформаційних процесів 

управління як елементу інноваційного розвитку традиційних секторів 

промисловості в контексті розвитку NBIC-технологій в Україні. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

обґрунтуванні теоретико-методичних аспектів оцінювання інформаційних 

процесів і розробці практичних рекомендацій щодо їх використання в 

управлінні промисловими підприємствами в умовах інформатизації економіки.  

Для дoсягнення мети поставлено та вирішено низку завдань теоретичного 

та практичного спрямування: 

визначити сутність поняття «інформаційний процес управління» 

промисловим підприємством, систематизувати та узагальнити його змістовні 

характеристики; 

обґрунтувати показники оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством; 

виявити основні тенденції та проблеми діяльності промислового 

комплексу та його складової машинобудування в Харківській області; 

обґрунтувати вибір часткових показників оцінювання результативності 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством та здійснити 

оцінювання рівня їх забезпеченості; 

розробити методичні рекомендації з формування набору сценаріїв 

розвитку діяльності промислового підприємства з урахуванням показників 

інформаційних процесів управління; 

визначити фактори забезпечення результативності  інформаційних  

процесів управління промисловим підприємством; 

розробити методичний підхід до оцінювання результативності  

інформаційних процесів управління промисловим підприємством на основі 

сценарного підходу. 

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертації є 

фундаментальні положення економічної теорії та менеджменту. Для досягнення 

визначеної мети в роботі було використано загальнонаукові і спеціальні методи 
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дослідження: абстрактно-логічний метод, системний підхід, методи аналізу і 

синтезу – для уточнення поняття інформаційного процесу управління, 

визначення його характеристик та системи показників оцінювання; фінансово-

економічний і статистичний аналіз – для виявлення актуальних проблем 

управління підприємствами машинобудівної галузі; багатовимірний факторний 

аналіз – для обґрунтування системи показників кількісного оцінювання 

результативності інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством; сценарний підхід та імітаційне моделювання – для 

моделювання варіантів розвитку діяльності підприємства; метод експертних 

оцінок – для визначення показників результативності інформаційних процесів 

управління з урахуванням критеріїв якості інформації та їх значущості; метод 

кореляційно-регресійного аналізу та лінійного програмування – для визначення 

лімінальних значень показників розвитку діяльності підприємства; графічний – 

для візуалізації отриманих результатів. 

Інформаційною базою дослідження стали закони та нормативні акти 

України, офіційні матеріали Державної служби статистики України та звітні дані 

промислових підприємств Харківської області, роботи зарубіжних і вітчизняних 

науковців з проблем стратегічного управління підприємством, періодичні 

видання, результати експертних опитувань, ресурси мережі Інтернет. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

удосконаленні теоретичних положень і методичних підходів до оцінювання 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством. Основні 

положення наукової новизни полягають у такому: 

удосконалено: 

сукупність показників оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством, особливістю якої є введення групи показників, 

які характеризують  результативність інформаційних процесів управління у 

розрізі фінансової, трудової та виробничої сфер діяльності підприємства; 

методичний підхід до оцінювання результативності інформаційних процесів 

управління промисловим підприємством, який, на відміну від існуючих, 
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побудовано на результатах розрахунку інтегрального показника стану трудової, 

виробничої та фінансової сфер діяльності промислового підприємства на основі 

сценарного підходу, що дозволить реалізувати превентивну функцію управління, 

спрямовану на нейтралізацію негативного впливу дестабілізуючих чинників на 

різних етапах розвитку діяльності підприємства; 

методичні рекомендації з формування набору сценаріїв розвитку 

діяльності промислового підприємства які, на відміну від існуючих, 

ґрунтуються на коригуванні рівнів-орієнтирів значень показників виробничої, 

трудової та фінансової сфер діяльності промислового підприємства, 

дотримання яких дозволить розробити обґрунтований набір альтернативних 

стратегій розвитку діяльності промислового підприємства;     

дістали подальшого розвитку: 

визначення поняття «інформаційний процес управління», яке, у 

порівнянні з наявними, ґрунтується на виділенні інформаційної складової, як 

одного з найважливіших об’єктів управління в загальному алгоритмі 

формування, прийняття і реалізації інформаційного процесу; 

методичний підхід до визначення факторів забезпечення результативності  

інформаційних процесів управління промисловим підприємством за рахунок  

вибору пріоритетних показників оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством залежно від сценарію розвитку його діяльності.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

використання теоретичних і методичних положень дисертаційної роботи 

доведені до рівня конкретних методик і рекомендацій щодо оцінювання 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством на 

формування набору сценаріїв для вибору результативного інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством. Обґрунтовані в дисертації 

теоретичні, методичні положення, висновки та рекомендації можуть бути 

використані власниками, та менеджерами промислових підприємств в процесі 

здійснення управлінської діяльності. Результати дисертаційної роботи 

впроваджено в діяльність ТОВ «Точні системи Ltd» (довідка № 23 від 
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29.11.2018 p.) та ПАТ «Турбоатом» (довідка № 279 від 24.10.2018 р.) де 

використано методичний підхід до оцінювання інформаційних процесів 

управління підприємств. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою роботою, всі результати якої одержані автором особисто та знайшли 

відображення в наукових публікаціях. Внесок автора у роботи, виконані у 

співавторстві, наведено у списку опублікованих праць за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційної роботи доповідалися автором та отримали позитивну оцінку на 

українських та міжнародних наукових та науково-практичних конференціях: 

«Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн» 

(Дніпропетровськ, 20 листопада 2013 р.); «Менеджмент у ХХІ сторіччі: 

методологія і практика» (Полтава, 15 травня 2014 р.); «Сучасні проблеми 

управління підприємствами: теорія та практика» (Харків, 26-27 березня 

2015 р.); «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» 

(Харків, 24-25 березня 2016 р.); «Сучасні проблеми управління 

підприємствами: теорія та практика» (Харків, 30-31 березня 2017 р.); «Сучасні 

проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (Харків, 29-30 

березня 2018 р.); Стан та перспектива розвитку фінансово-економічного 

потенціалу сучасних підприємств» (Дніпро, 23 серпня 2018 р.); «Сучасні 

проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (Харків, 18-19 

березня 2019 р.); «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»: тези 

доповідей (Харків, 30-31 травня 2019 р.). 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і 14 додатків на 43 сторінках. 

Дослідження викладено на 249 сторінках машинописного тексту, із них 167 (6,96 

авт.арк.) сторінок основного тексту. Робота містить 25 рисунків, з яких 3 займають 

повні сторінки, 35 таблиць, з яких 2 займають 2 повних сторінки. Список 

використаних джерел складається із 333 найменувань на 34 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 

 

1.1. Сутність та зміст інформаційних процесів підприємства 

 

 

Сучасні умови господарювання характеризуються динамічністю змін 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємств, що притаманні і світовій, 

і національній економіці. Окрім можливостей, ці зміни створюють серйозні 

загрози для стабільного функціонування підприємств, що обумовлює 

необхідність якісного та чіткого управління з метою забезпечення їх ефективної 

діяльності та розвитку. 

Загальновідомо, що підприємство, як система, у довгостроковому періоді 

не є статичним та зазнає постійного впливу багатьох чинників, що призводить 

до необхідності його постійної трансформації, пристосування, адаптації до 

великої кількості швидкозмінної інформації. Забезпечення якісного управління, 

за цих обставин, передбачає прийняття обґрунтованих стратегічних та 

тактичних рішень щодо розвитку підприємства, вимагає використання чітких та 

дієвих управлінських інструментів. 

На сучасному етапі розвитку глобальних економічних відносин 

підприємство змінюється, переважно, через інформацію та інформаційні 

процеси. Цим пояснюється зростання ролі інформації в управлінні як головного 

чинника та провідного ресурсу, адже вона забезпечує конкурентні переваги як 

для держави, так і для кожного окремого підприємства. Такої думки 

дотримується Х. Хайльман [320], який виділив потрійну змістовно-цільову 

природу інформації. Тобто вона одночасно виступає суспільним феноменом, 

важливим фактором виробництва товарів та послуг та інструментом 
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забезпечення конкурентоспроможності підприємства через формування його 

позитивної відмінності від конкурентів. 

Сучасна економіка вимагає використання нових підходів до обслуговування 

й використання інформації, її оптимізації та подальшого аналізу, оцінки впливу 

зовнішніх та внутрішніх потоків. Так, Генкін А. С. вважає, що нова економіка є 

системою відносин з приводу створення і розподілу доданої вартості, у першу 

чергу, за рахунок використання відтворюваних ресурсів: інноваційних технологій, 

нематеріальних активів, електронних і мобільних комунікацій. У новій економіці 

основним носієм цінності є інформація, основним генератором доданої вартості – 

сфера послуг [59]. 

Як свідчать результати аналізу економічної літератури [12, 38, 39, 81, 86, 

108, 179], інформаційний чинник трансформує економічні відносини та робить 

акцент не на матеріальному, а на інформаційному виробництві. Так, у роботах 

[19, 22, 54, 77-79] проаналізовано тенденції розвитку сучасних підприємств та 

встановлено, що вони обумовлені ускладненням інформаційної інфраструктури 

під впливом макроекономічних умов господарювання, високих темпів НТП, 

організаційних змін і зростання обсягу ділових зв’язків. Внаслідок цього, 

зусилля менеджменту найчастіше спрямовані на «латання дірок» 

інформатизації та усунення інформаційної перевантаженості шляхом реалізації 

вузько спрямованих заходів, що вимагають постійних фінансових вкладень. 

Автори у [2, 12, 14, 17, 25, 37, 47, 59, 72,132, 146, 173, 229] дійшли висновку, 

що такий підхід до управління інформаційною сферою діяльності є 

невиправданим, оскільки у ньому не враховуються системні властивості та 

можливості максимального використання інформаційних технологій та 

інформаційних ресурсів підприємств. У системі управління сучасним 

підприємством автоматизовані операції інформаційного процесу мають бути 

інтегровані з функціями управління задля створення потужного 

інформаційного потенціалу підприємства. Отже, очевидною є своєчасність та 

актуальність дослідження сутності та змісту інформаційних процесів 

підприємств з метою розв’язання та усунення існуючих проблем. 



24 

Глобальні тенденції розвитку суспільства призводять до необхідності 

суттєвого розширення використання інформації та інформаційних процесів в 

управлінській сфері. Основою сучасного суспільства є прискорений темп 

становлення інформаційного сектора економіки, де інформація є важливим 

ресурсом як на рівні суспільства, так і на рівні окремого підприємства [260]. 

Тобто, інформація з допоміжного фактору суспільного виробництва 

перетворюється на чинник, що суттєво впливає на економіку, 

обороноспроможність та політику. Більш того, можна сказати, що вона стає 

безпосереднім чинником економічного зростання, залучаючи до роботи значну 

частину матеріальних ресурсів, і в цій якості є інформаційним потенціалом або 

інформаційним ресурсом соціально-економічної системи, джерелом 

формування позитивного результату на рівні суспільства та підприємства.  

Таким чином, існує думка, що сучасне управління має базуватися на 

впорядкуванні інформації та інформаційних процесів, що забезпечуватиме 

доступ до актуальних даних та необхідних ресурсів у процесі прийняття 

управлінських рішень [7, 11, 13, 26, 37, 38, 51, 93]. А ефективність діяльності 

підприємства, у свою чергу, здебільшого визначається розвитком та дієвістю 

інформаційної інфраструктури та якісним використанням інформації. 

Інформація у всіх її проявах оформлює мапу розвитку підприємства, 

передбачаючи наслідки кожного з майбутніх фінансово-господарських 

процесів. Механізм доведення (актуалізації) інформації до такого рівня, на 

якому вона матиме найбільший ефект корисної дії, є досить цінним для 

управління підприємством [11, 26, 38, 70, 105, 124, 222, 289].  

Загальновідомо, що будь-який процес на підприємстві є двостороннім 

явищем, за всіма ознаками – від ризиків, які він несе, до максимального 

прибутку [1, 12, 27, 33, 57]. Тому, для балансу, у якому всі процеси на 

підприємстві будуть гармонійно співіснувати, потрібно знайти певні 

можливості інформації та змінити механізм її використання.  

Поняття «інформація» знайшло своє різноаспектне відображення у 

працях таких вчених, як: Б. І. Валуєв, Л. О. Ващенко, С. О. Дятлов, 
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А. Химченко, Т. О. Лех, Т. О. Никитюк, О. І., С. Я. Салига, С. Л. Смолян, 

В. В.Фатюха [33, 38, 86, 180, 240, 246, 282] Отже, сьогодні існує безліч 

наукових підходів до визначення сутності інформації (табл. 1.1).  

Таблиця 1.1 

Морфологічний аналіз поняття «інформація» 

№ 

п/п 
Джерело Сутність поняття 

1. А. М. Азриліян [29] Інформація – це відомості про що-небудь, що є об’єктом 

збору, зберігання і переробки 

2. В. З. Коган [126, c. 23] Інформація – це передане або призначене до передачі 

повідомлення, яке містить відомості, що є результатом 

пізнання людей, і відображає з тим або іншим ступенем 

адекватності те, що відбувається у об’єктивній дійсності 

3. Економічний енцикло-

педичний словник,  

[91, с. 94] 

Інформація – це властивість певних матеріальних систем, 

що самокеруються– живих організмів та створених 

людиною – економічних (у т.ч. техніко-економічних, 

техніко-технологічних)  систем та ін.. 

4. Р. С. Гіляревський,     

А. І. Чорний [174, с. 

394] 

Інформація – це сенс, який людина надає даним на підставі 

відомих їй правил надання в них фактів, ідей, повідомлень 

5. С. М. Гончаров  

[67, с. 47] 

Інформація – це властивість матерії відображати явища 

матеріального світу і сприяти збереженню та стійкості його 

структур у процесі розвитку 

6. В. Горбачук  

[69, с. 16] 

Інформація – це нематеріальний ресурс, який є результатом 

інтелектуальної, виробничої і суспільної діяльності людини 

і її взаємодії із суспільством, і який може виявлятись, 

зберігатись, оброблятись і використовуватись у вигляді 

фактів, даних, знань, винаходів та іх комбінацій 

7. ЮНЕСКО [39] Інформація – це універсальна субстанція, що пронизує усі 

сфери людської діяльності, служить провідником знань та 

думок, інструментом спілкування, взаєморозуміння та 

співробітництва, утвердження стереотипів мислення та 

поведінки 

8. Закон України «Про 

інформацію» [97] 

Інформація – це документовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що відбуваються у 

суспільстві, державі та навколишньому природньому 

середовищі 

9. Н. Вінер [47] Інформація – це відомості, , які є новими та корисними для 

прийняття такого рішення, що забезпечить досягнення мети 

управління 

10. Л. М. Беккер [25] Інформація може бути охарактеризована як збереження і 

відновлення її носієм упорядкованості станів і її джерела, 

які впливають на цей носій 

11. ISO 9001-2008 [249] Інформація – це діяльність або сукупність дій, що 

використовують ресурси і управляються з метою 

перетворення вхідних даних у вихідні 
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Продовження таблиці 1.1 

 

№ 

п/п 

Джерело Сутність поняття 

12. Ю.Полоцький,  

А. Виноградов [206] 

Інформація – це послідовність виконання функцій (робіт, 

операцій), спрямованих на створення результату, що має 

цінність для споживача 

13. М. Хаммер, Д. Чампі 

[277] 
Інформація – це сукупність різних видів 

діяльності, у межах якої на основі вхідних даних 

створюється цінний для споживача результат 

14. Т. Давенпорт [315] Інформація – це набір логічно взаємозалежних дій, що 

виконуються для досягнення певного виходу бізнес-

діяльності 

15. Д. Харінгтон [278] Інформація – це процес, що, зазвичай, включає в себе 

декілька функцій в межах організаційної структури і 

виконання якого значно впливає на функціонування 

організації 

16. О. Виноградова [48] Інформація – це циклічна сукупність пов’язаних 

конкретизованих завдань (дій), які мають певні входи (необхідні 

ресурси) та виходи (результати), що являють цінність для 

споживача (внутрішнього або зовнішнього) 

17. О. Кукарцев [141] Інформація – це стійка, цілеспрямована, повторювана у 

певній послідовності сукупність горизонтальних і 

вертикальних взаємопов’язаних функцій організації, яка за 

заданою технологією у встановлений період часу 

перетворює ресурси в готову продукцію чи послугу, що 

представляють цінність для споживача 

 

Аналіз визначень, наведених у табл. 1.1, дає можливість об’єднати їх у 

групи, що розглядають інформацію з різних точок зору: як ресурс, відомість, 

чинник або властивість. Інформація як ресурс існує у формі, що є придатною 

для накопичення, реалізації та подальшого використання [27]. Подібний підхід 

вказує на багатоаспектність інформації, що робить можливим її якісне 

використання та обробку. 

А. М. Азриліян [29, с. 9], С. Покропивний [206], Б. Еніс, К. Кокс, 

М. Моква [122], Ю. Петруня [198, с. 107] визначають інформацію як відомості 

про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 

середовищі. Ця думка відображена і в Законі України «Про Інформацію» [98]. 

Є. Попов у [212] також визначає інформацію як відомості (дані), які мають 

змістовний характер та є результатом інтелектуальної діяльності людини, 
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мають певну цінність для конкретного споживача за рахунок зниження рівня 

невизначеності при прийнятті рішень. 

Інші автори [174, 174, 184, 239, 256] розглядають інформацію з точки зору 

управлінської діяльності підприємства, визначаючи її як сукупність відомостей 

про стан керуючої та керованої підсистем, а також навколишнього середовища. 

Саме за допомогою інформації, як стверджують прихильники підходу, 

здійснюється циклічне повторення стадії процесу управління – отримання та 

переробки відомостей про стан керованого об’єкта й передачі йому керуючих 

команд. 

У процесі управління головним завданням інформації є зниження рівня 

невизначеності, бо саме інформація дозволяє впорядкувати господарські 

процеси та узгодити їх із зовнішнім середовищем і внутрішніми потребами 

підприємства. При зниженні рівня або усуненні невизначеності інформація 

визначає стратегію підприємства та способи досягнення встановлених на 

підприємстві цілей [138, с. 222]. 

У ході побудови логіко-понятійної моделі автори у [1, 11, 13, 27, 37, 53, 

125.] визначають «інформацію» як першоджерело інформаційних ресурсів і 

головний субстрат інформаційного потенціалу. Інформація є одночасно і 

об’єктом управління у системі управління інформаційним потенціалом, і 

результатом управлінської діяльності. Сьогодні вона виступає тим ресурсом, 

від ефективності використання якого залежить розвиток окремих країн, регіонів 

і світового господарства в цілому [178, с. 5. ]. 

Аналіз літературних джерел та систематизація результатів дозволили 

навести основні характеристики та зміст інформації у табл. 1.2. 

Л. Г. Мельник, визначаючи сутність поняття «підприємство», підкреслює, 

що інформація набуває факторних ознак виробничого ресурсу, який має 

вартість, існує у вигляді продукту, бере участь в економічному обороті та має 

можливість до відтворення [167, с. 137]. 

Узагальнюючи наведені визначення інформації, враховуючи її 

характеристики, зміст та функції, можна зазначити, що інформація – це 
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нематеріальний ресурс, що використовується в управлінні процесами 

виробничої та невиробничої діяльності підприємств для забезпечення їх 

стійкого функціонування та розвитку, задовольняючи при цьому потреби, 

запити та інтереси суб’єктів ринку. 

Таблиця 1.2 

Визначення ключових характеристик і змісту інформації 

Автор Ключова характеристика Зміст інформації 

Мельник Л. Г. [167] визначає, ідентифікує відомості 

Бобруль Г. І. [28] зберігає, обробляє, використовує нематеріальний ресурс, 

результат 

Коган В. З. [126] передає, відображує  результат, пізнання 

Гончаров С. М. [63] відображує, сприяє збереженню  властивість 

ЮНЕСКО [39] пронизує усі сфери людської 

діяльності, служить інструментом 

універсальна субстанція, 

інструмент взаєморозуміння та 

співробітництва 

Горбачук В. [70] виявляє, зберігає, обробляє, 

використовує 

ресурс 

Хайльман Х. [320] забезпечує чинник виробництва 

Микешина Л. А., 

Опенков М. Ю. 

[172] 

оформлює знакова оболонка, знання 

Ковальков Ю. А. 

[124] 

зберігає, використовує важливий ресурс у діяльності 

підприємства 

Бэлл Д.,  

Иноземцев В. [26] 

обмін соціальною та економічною 

діяльністю 
виробничий ресурс 

 

Ф. Махлуп надає декілька визначень  поняття «інформація» [166]. Так, 

автор розглядає її, як: 

процес передання знань, сигналу, повідомлення; 

поточні дані про змінні величини у певній галузі діяльності, 

систематизовані відомості щодо основних причинних зв’язків, що містяться у 

знанні як понятті більш загального класу, по відношенню до якого інформація є 

підлеглою; 

знання, що передані кимось чи набуті шляхом власного дослідження чи 

вивчення; 

знання про певну особливу подію, випадок й т.і. 

У свою чергу, Коган В. З. виділив з усіх визначень чотири спільні 

компоненти, а саме: процес пізнання чогось, про що передається інформація; 
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той, хто передає інформацію; той, хто сприймає інформацію; безпосередньо 

інформація [126]. 

Роль інформації у виробничому та невиробничому процесах на 

підприємстві базується на методологічних принципових основах 

інформаційного суспільства, серед яких:  

орієнтація на знання [25,81]; 

віртуальна природа об’єктів [81, 181,182];  

молекулярна структура [81]; 

інтеграція [138, 244] 

усунення посередників у інформаційному процесі [81 ];  

конвергенція [81]; 

інноваційна природа [81]; 

трансформація взаємовідносин «виробник-споживач» [81];  

наявність корінних протиріч між високою швидкістю зміни потреб і 

інертністю традиційної економічної системи [81].  

Цей перелік можна доповнити такими ознаками, як масова 

інформатизація усіх громадських процесів, організований доступ до інформації, 

інформаційна культура, пріоритетний розвиток інформаційної індустрії. 

Нисневич Ю. А. та Авдеев Р. Ф. у cвоїх працях підкреслюють 

перетворення інформації у головний виробничий ресурс, а людського капіталу 

в основний вид капіталу [182]. Сучасне підприємство, як система, знаходиться 

на тому рівні протиріччя, де старе та нове не співіснують, а, переважно, 

виключають одне одного, коли виникає розрішення питання та перехід системи 

із одного якісного стану до іншого [25]. 

Сьогодні управління будь-яким підприємством вимагає нових підходів до 

використання та обслуговування інформації, застосовуваних методів її аналізу 

та оптимізації напрямів зовнішніх і внутрішніх інформаційних процесів. 

Продуктивність інформаційного процесу збільшується за умови зростання його 

швидкості, кількості користувачів, цільової істотності, затребуваності бізнес-

процесів, розгалуження при мінімальному часі передавання при одночасному 
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зниженні втрат у процесі переміщення інформації, її оновленні на етапі 

переміщення (у разі об’єктивної необхідності). Таким чином, необхідність 

використання інформаційного процесу ґрунтується на теорії «інформаційного 

вибуху», згідно до якої кількість інформації, доступної суспільству, 

збільшується, що веде до якісної зміни економіки – інформаційного управління 

підприємством. Такий підхід ґрунтовно доведений у роботах японських вчених 

[316, 320].  

Інформаційний процес на підприємстві стає якісно новим виробничим 

ресурсом, який сприяє підвищенню та нарощуванню виробництва 

інформаційних продуктів і знань, швидкому економічному зростанню при 

відносно низьких темпах зростання матеріального виробництва [212]. 

Управління підприємством є неможливим без інформаційних процесів, адже 

вони не тільки спираються на зовнішню та внутрішню інформацію, але й 

формують вкрай необхідну для якісного управління інформаційну базу. 

Спираючись на підходи Шенона К. [289, c. 215] щодо наукового 

розуміння поняття «інформація», поступово формується принцип єдності 

інформації, управління та організації, який є особливо важливим для аналізу 

інформаційних процесів у соціально-економічних системах, здатних до 

самоорганізації, саморозвитку та самоуправління. 

Незважаючи на широке використання у наукових колах категорії 

«інформаційний процес», однозначне, загальноприйняте та чітке його 

визначення відсутнє, що обумовлює необхідність проведення морфологічного 

аналізу поняття, узагальнення та систематизації існуючих у літературі підходів 

до визначення його сутності (табл. 1.3). 

Отже, беручи до уваги погляди вчених, інформаційний процес можна 

визначити як сукупність (систему) інформаційних та неінформаційних 

процедур, спрямованих на забезпечення взаємодії між підрозділами та обміну 

інформацією між внутрішнім та зовнішнім середовищем підприємства. 

Також інформаційний процес, на нашу думку, є стійкою системою 

цілеспрямованих та взаємопов’язаних дій, яка за допомогою певних технологій 
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у оптимальні строки перетворює вхід (ресурси) у вихід (результати), що має 

цінність для внутрішніх і зовнішніх споживачів та сприяє зростанню вартості 

підприємства. 

Таблиця 1.3 

Наукові підходи до визначення сутності поняття «інформаційний процес» 

Родове 

поняття 

Головна 

особливість 
Сутність поняття Автор, джерело 

С
и

ст
ем

а 

система 

взаємодії 

система інформаційної взаємодії, до якої 

вступають при виконанні усіх 

функціональних зобов’язань, обов’язків або 

посадових інструкцій 

Американська 

група 

стратегічного 

менеджменту 

[312] 

система 

управління 

система управління підприємством, яка 

спирається на існуючі та сформовані форми 

інформації з одного боку, а з іншого – 

формує ті форми інформації, які 

полегшують як спільну діяльність, так і 

саме управління підприємством 

Кастельс М. 

[117] 

система 

управлінських 

функцій 

в організаційному контексті – система 

управлінських функцій, яка включає 

взаємодію між людьми та підрозділами та 

процес обміну інформацією та передачі 

відомостей між окремими людьми і їх 

групами 

Мільнер Б. [173] 

П
р
о
ц

ес
 процес 

процес накопичення, обробки та 

розповсюдження економічної інформації з 

метою управління суспільним 

виробництвом і окремими його ланками 

(економічними об’єктами) 

Салига С. Я. 

[240] 

процес у сфері управління, який являє 

собою процес пошуку, збору, переробки та 

подання інформації у формі, придатній для 

її використання 

Кулицький С. П. 

[145] 

соціальний та 

управлінський 

процес 

соціальний та управлінський процес, за 

допомогою якого окремі особи та їх групи 

задовольняють свої потреби в інформації за 

допомогою взаємного обміну  
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Сутність «інформаційного процесу» суб’єктів управління та його 

специфічність полягає в тому, що кожний із рівнів управління характеризується 

певним набором функцій, а «інформаційний процес» торкається кожної із 

функцій, що реалізуються у процесі формування управлінських рішень. 

Враховуючи думку Мільнера Б. щодо трактування сутності поняття 

«інформаційний процес», можна зробити висновок, що саме він дозволяє 

керівникам ефективно виконувати свою роботу та приймати рішення щодо 

формування оптимальної стратегії досягнення встановлених цілей, адже кожен 

етап інформаційного процесу є пунктом, в якому, за недбалістю, зміст може 

бути втрачений [173, с. 221]. 

Є декілька причин, що актуалізують потребу керівників сучасних 

підприємств у використанні інформаційних процесів. Серед них: 

необхідність кожної особи мати інформацію для виконання певних дій з 

усунення розбіжностей між наявним (фактичним) і бажаним (прогнозним) 

станом об’єктів, за якими спостерігають, з метою забезпечення життєдіяльності 

підприємства; 

формування на основі безумовного, орієнтовного, дослідницького 

рефлексу під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів потреби в знаннях; 

використання знань у процесі їх мотивованого споживання, що можна 

назвати інформаційною потребою [229]. 

Інформаційний процес міцно вбудований в загальну організаційно-

економічну систему, що дозволяє інтегрувати, координувати і регулювати 

функції управління в інформаційній інтерпретації. На початковому етапі 

інформаційний процес не має цінності, оскільки не є підготовленим для 

використання. Інформація у тимчасовій динаміці може як нарощувати свій 

якісний потенціал, так і втрачати свої первинні характеристики. Вхідний 

інформаційний потік може бути трансформований у корисний для управління 

ресурс, або у масив, непридатний для прийняття управлінських рішень. У 

другому випадку знижується ефективність інформаційних процесів, адже 

втрата часу автоматично означає втрату ресурсів (як матеріального, так і 
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нематеріального характеру) без отримання очікуваного ефекту. Отже, 

втрачається можливість оптимізації співвідношення «витрати – прибуток», що 

уповільнює досягнення встановлених цілей (рис. 1.1) [31, с. 133].  

Слід зазначити, що продуктивність інформаційного процесу 

підвищується у разі органічної інтеграції зовнішньої та внутрішньої інформації. 

Організація інформації є досить складним процесом, що базується на рівнях 

технологічного обслуговування, накопичення, фіксації, структуризації, 

обробки, оформлення, експортування та архівації даних, в яких акумульовано 

корисні знання, що потребують вивільнення.  

 

 

 

Рис. 1.1. Якісна оцінка інформаційного процесу у часовій динаміці  
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Для оптимальної організації інформаційних процесів рух інформації має 

відбуватися у заплановані терміни та в необхідному обсязі, а інформаційний 

обмін між окремими структурними підрозділами підприємства і посадовими 

особами має бути жорстко регламентованим [160, с. 83]. 

У цьому процесі слід дотримуватися принципів системності, 

безперервності, інтегрованості та економічної обґрунтованості [26, 32, 145, 223, 

229]. Після етапу ідентифікації та визначення доцільності інформації 

інформаційний процес може виконати своє функціональне призначення – 

інформувати користувачів усіх рівнів адресним запитом з цільовим 

призначенням, обґрунтувати управлінську альтернативу або контролювати рух 

ресурсів та капіталу. 

Розглядаючи зміст інформаційного процесу, багато авторів [11, 12, 20, 26, 

37, 51, 53, 92, 151, 166, 210] підкреслюють подвійність переданої інформації, 

виділяючи при цьому інтелектуальну та емоційну складові. Коротков Е. виділяє 

три аспекти спільної діяльності людей в інформаційному процесі: рух 

інформації, процес управління та ставлення індивідуума до мети управління та 

управлінського рішення [135].  

Визначаючи співвідношення інформації та інформаційного процесу, 

Лафта Дж. вважає, що інформаційний процес є зовнішнім проявом інформації , 

тобто її результатом. Інформація виникає, існує і передається завдяки процесу, 

отже інформаційний процес опосередковується інформацією, але не є 

тотожним їй [147].  

Аналізуючи наукову літературу та враховуючи те, що інформаційний 

процес є спрямованим на досягнення конкретних цілей, можна виділити певні 

цілі інформаційного процесу, серед яких: 

1. Забезпечення ефективного обміну інформацією між об’єктами та 

суб’єктами управління, між підприємством та його зовнішнім оточенням. 

2. Вдосконалення міжособистісних відносин (відносин між підрозділами) 

у процесі обміну інформацією. 
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3. Створення інформаційних каналів для обміну інформацією між 

окремими працівниками та групами, координація їх завдань і дій. 

4. Регулювання та раціоналізація інформаційних потоків.  

Цілі інформаційного процесу мають бути встановлені відносно 

отримання конкретного прибутку, забезпечення досягнення конкретного обсягу 

збуту або частки ринку [27, с. 18]. Окрім цього, на думку деяких вчених [12, 13, 

40, 56, 163, 201], ціллю інформаційного процесу може бути «…максимізація 

споживання, ступеню задоволення потреб, вибору споживачів та якості 

життя…» [105, с. 61] і, як результат, «…досягнення підприємством стійкої 

конкурентної позиції на ринку й споживацької задоволеності продукцією…» 

[105, с. 61]. 

Кулицький C. П. [145] наголошує, що цілі інформаційних процесів 

займають підпорядковане становище відносно загальних глобальних цілей 

підприємства і є засобами їх досягнення. Вони стосуються лише одного аспекту 

діяльності підприємства – управління. Цілі інформаційних процесів – це 

конкретні якісні та кількісні зобов’язання підприємства у показниках якості 

управління, частки ринку або прибутку, яких можна досягти за певний період 

часу [31, с. 95].  

Деякі вчені [12, 22, 33, 55, 80, 205, 264] вважають, що кожне 

підприємство зацікавлене у досягненні певного набору цілей, які можна 

проранжувати за ступенем їх вагомості. Підприємству слід формулювати як 

стратегічні, так і фінансові цілі інформаційних процесів [209]. Проблеми 

виникають при встановленні пріоритетів у їх досягненні, коли необхідно 

обирати між діями, спрямованими на досягнення короткострокових фінансових 

показників, або зусиллями, які забезпечують міцнішу ринкову позицію у 

довгостроковій перспективі. 

Встановлюючи кількісні і якісні цілі, підприємство має виокремити 

головну мету, визначити ієрархічність цілей інформаційних процесів шляхом 

побудови «дерева цілей», що має відповідати певним принципам, як то: 
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побудова за тимчасовими інтервалами, коли головною є глобальна 

довгострокова мета, що визначає інші довгострокові цілі, а вони, у свою чергу, 

визначають середньострокові цілі, що потім визначають короткострокові цілі; 

побудова за функціональною ознакою – головною є мета всього 

підприємства, що визначає цілі його окремих підрозділів, які визначають 

функціональні цілі; 

побудова за функціонально-тимчасовим принципом, що поєднує 

зазначені вище принципи. 

Узагальнення результатів дослідження дозволило виділити у структурі 

інформаційного процесу інформаційні та неінформаційні процедури, які є 

сукупностями однорідних операцій, пов’язаних з впливом на інформацію 

(рис. 1.2).  

Крім того, слід пам’ятати, що до цілей іформаційних процесів 

підприємства висувається ряд вимог, як то: конкретність; видимість (термін 

досягнення цілей); реальність (досяжність); кількісна визначеність; логічність у 

постановці цілей; ефективність (результативність, прибутковість); побудова 

цілей за ієрархічним принципом [12, 16, 17, 31]. 

Так, серед них: 

1. Збір і реєстрація інформації (кількісний вимір інформації та її 

реєстрація на матеріальний носій). 

2. Передача, що пов’язана з багато адресністю споживачів інформації. 

3. Обробка, яка буває арифметичною (розрахунки) і логічною (вибірка, 

сортування, пошук). 

4. Відображення, що пояснюється багаторазовістю і тривалістю 

використання інформації та розривом у часі між її отриманням і обробкою.  

5. Сприйняття інформації, тобто застосування інформації за 

призначенням. 

6. Прийняття управлінських рішень, що пов’язане з тим, що система 

пропонує кілька варіантів прийняття рішень, а користувач з безлічі рішень 
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обирає найприйнятніше, тобто з мінімальними матеріальними, трудовими та 

вартісними витратами.  

 

 

 

Рис. 1.2. Схема інформаційного процесу за процедурами (узагальнено автором) 
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Наведені процедури та реалізація відповідних їм функцій сприятиме 

забезпеченню стійкого функціонування та розвитку підприємства, 

задовольняючи при цьому взаємозалежні потреби, запити та інтереси суб’єктів 

ринку. Визначеність загальної мети інформаційного процесу надає можливість 

формулювання цілей та подальшої розробки стратегії управління 

підприємством.  

Загальновідомо, що інформаційні процеси знайшли широке застосування 

у різних сферах діяльності сучасного суспільства. Вони часто є компонентами 

інших, більш складних процесів – управління, виробництва, соціальних 

процесів. Для організації цих процесів використовуються і відповідні їм 

технології. Класифікація інформаційних процесів на підприємстві має важливе 

практичне та теоретичне значення. Але, для отримання повної та продуктивної 

класифікації, що містить не тільки добре відомі, але і всі можливі інформаційні 

процеси, необхідно спиратися на різноманітні властивості (атрибути) будь-яких 

інформаційних процесів. Вихідними передумовами для знаходження таких 

атрибутів служать, по-перше, невідривність інформації від суб’єктно-об’єктних 

відносин, і, по-друге, те, що найповніший набір інформаційних процесів 

реалізований в самому суб’єкті (всі штучно створені інформаційні процеси 

лише відтворюють, дублюють деякі, що виконуються суб’єктом, саме він задає 

програми функціонування і управління штучних систем). Тому для 

знаходження атрибутів, що визначають інформаційні процеси, необхідно 

досліджувати суб’єкт і, зокрема, його інформаційну діяльність.  

Аналіз літературних джерел [13, 19, 27, 44, 53, 108, 149] дозволив навести 

узагальнену класифікацію інформаційних процесів на рис. 1.3. 

Інформаційні процеси на підприємстві – це, перш за все, процеси 

збирання, обміну (розповсюдження), зберігання (накопичення) та обробки 

економічної інформації з метою управління суспільним виробництвом і 

окремими його ланками (економічними об’єктами) [19, 27, 93, 197, 239, 242, 

243].  
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Рис. 1.3. Класифікація інформаційних процесів підприємства 
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для усіх наступних інформаційних процесів та інформаційної діяльності в 

цілому. Інформаційні повідомлення, зафіксовані в документах і на інших носіях 

інформації збираються у фонді або у масиві інформації [37, 92, 107, 128, 178, 

179]. 

Наступним є процес обробки інформації, який поділяється на технічну та 

наукову обробку. Перша полягає в обліку та реєстрації надходження 
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повідомлень, перевірку їх на дублетність з наявними у фонді. Наукова обробка 

являє собою інформаційний аналіз і синтез повідомлень й у деяких джерелах 

[13, 27, 75, 138, 243] називається аналітико-синтетичною обробкою (або 

переробкою) інформації.  

Зберігання інформації пов’язане із забезпеченням збереженості зібраних і 

оброблених (в інформаційних службах) повідомлень для передачі їх у просторі 

та часі. Інформаційні повідомлення, реалізовані у певній матеріальній формі, 

можуть зберігатися у службах: документальної інформації (книгосховищах, 

депозитаріях, бібліотеках, архівах, музеях й т.і.); фактографічної інформації 

(редакція газет, телебачення, адресних і довідкових бюро тощо); 

концептографічної інформації (службах патентної експертизи, прогнозування); 

комплексних інформаційних службах (службах і центрах інформації) [7, 107, 

238, 241].  

Обмін (розповсюдження) інформації є завершальним інформаційним 

процесом, сутність якого полягає у видачі відповіді на запит споживача. 

Сьогодні наукова література [13, 19, 22, 25, 27, 37, 38, 54, 61] розрізняє два 

основні режими розповсюдження інформації (або інформування): довідковий і 

поточний. Довідковий – передбачає доведення до користувача ретроспективної 

інформації, у відповідь на разовий запит. Поточне інформування полягає в 

наданні користувачам інформації про нові надходження в систему і 

здійснюється масовими, груповими та індивідуальними методами, добре 

відомими у практиці інформаційного обслуговування. 

Найчастіше вживаною формою поточного інформування, що дозволяє 

оперативно, систематично та диференційовано задовольняти інформаційні 

потреби фахівців у відповідності з їх постійними запитами, є вибіркове 

розповсюдження інформації (ВРІ). Абонементами системи ВРІ можуть бути як 

індивідуальні, так і колективні користувачі. У вітчизняній інформаційній 

практиці накопичені такі різновиди системи ВРІ, як системи 

диференційованого обслуговування керівників; тематичного обслуговування 

керівників; проблемно-орієнтованого інформування керівників. Ці системи 
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відрізнялися глибиною аналізу наданої користувачеві інформації та наявністю 

зворотного зв’язку з ним. [16, 70, 144]. 

Розподіл інформаційних процесів на загальні та часткові відбувається за 

домінуючою функцією управління. Такий критерій розподілу інформаційних 

процесів, як сфера впливу, дає змогу розподілити виробничі проблеми за 

підсистемами соціально-економічних систем. Оскільки інформаційні процеси 

можуть розроблятися на різних ієрархічних рівнях системи управління і 

здійснюватися керованою системою в різних масштабах, з’явилася необхідність 

виділення процесів першого, другого, третього та наступних рівнів ієрархії 

системи управління підприємством. 

Одноособові інформаційні процеси розробляються та використовуються 

поза узгодженням та обговоренням їх у колективі або з окремими особами. 

Найчастіше, це оперативні інформаційні процеси, які стосуються часткових 

питань або обставин надзвичайної важливості. Характер і зміст одноособових 

інформаційних процесів визначається рівнем централізації управління [28, 117]. 

Колегіальні інформаційні процеси використовуються спільно групою фахівців 

та відповідних керівників та мають багатоаспектний характер. Колективні 

інформаційні процеси є у загальному доступі та використовуються на загальних 

основах всіма учасниками відкритої системи управління [12]. 

Залежно від роду інформації, що є предметом інформаційного процесу, а 

також його суб’єкту (технічний пристрій, людина, колектив, суспільство в 

цілому), виділяють глобальні (мікропроцеси) та локальні (мікропроцеси) 

інформаційні процеси. 

Поточні та перспективні інформаційні процеси обслуговують, відповідно, 

поточну та перспективну діяльність підприємства та є однаково важливими для 

забезпечення її ефективності. 

Також інформаційні процеси розподіляють на кілька видів залежно від 

призначення інформації. Так, перші – процеси цілепокладання – забезпечують 

вибір і формування цілей керованого об’єкта, тобто керівництво [75]. Другі, як 

їх називають, процеси розподілу ресурсів, черговості дій та інші, призначені 
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для розробки програми дій, тобто методів, і визначення засобів досягнення 

цілей – планування. Треті – процеси регулювання – забезпечують якісне 

протікання керованого процесу за заданою програмою [124]. 

Відповідно до каналів зв’язку, розрізняють формальні і неформальні 

інформаційні процеси. До неформальних відносять процеси, які виконуються 

безпосередньо самими вченими або спеціалістами: діалог між ними, 

відвідування науково-виробничих підрозділів і лабораторій; виставок; обмін 

листами, публікаціями. Для неформальних процесів характерно те, що в 

комунікаціях обов’язкову участь беруть самі вчені чи фахівці; та інформаційні 

процеси невіддільні від їх професійної діяльності. Формальні процеси 

сформувалися поступово в ході спеціалізації, суспільного розподілу праці і 

отримали своє організаційне оформлення, яке проявилося в таких сферах 

діяльності, як: редакційно-видавнича, книготорговельна, бібліотечно-

бібліографічна, архівна справа та ін. [196]. 

Тож у процесі діяльності підприємства головна роль інформаційного 

процесу полягає в усуненні невизначеності, бо саме циркуляція всередині та 

поза підприємством дозволяє впорядкувати господарські процеси та узгодити їх 

із зовнішнім середовищем і внутрішніми потребами підприємства. При 

зниженні або усуненні невизначеності інформація визначає стратегію 

підприємства та способи досягнення поставлених на підприємстві цілей [138, 

с. 222]. 

Розгляд інформаційних процесів стає особливо актуальним тоді, коли 

інформація розглядається як невід’ємний елемент управління будь-якою 

системою. Цей елемент повинен ефективно використовуватися для досягнення 

конкретних цілей та вирішення завдань, що стоять перед підприємством. Деякі 

науковці [12, 27, 33, 48, 57, 80, 81, 136, 156] вважають, що ухвалення рішень у 

діяльності підприємства базується на процесах управління, які можна 

ототожнити з інформаційними процесами. Саме тому правильність та цінність 

управлінського рішення залежить, значною мірою, від якості забезпечення 

інформаційних процесів. В сучасних умовах, коли стрімко розвивається 
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інформаційне суспільство, основою якого є інформаційні процеси та технології, 

коли ринкове середовище є динамічним та змінюється  та достатньо швидко, 

процеси ухвалення рішень повинні мати адаптивні можливості. Саме тому, все 

гостріше стоїть проблема визначення місця інформаційних процесів в 

управлінні сучасними підприємствами та актуалізується необхідність 

виведення такого поняття як «інформаційний процес управління». 

 

 

1.2. Інформаційні процеси в управлінні сучасним промисловим 

підприємством 

 

 

Період глибоких трансформаційних процесів в економіці України, 

тривалість якого є непередбачуваною, характеризується складністю і новизною 

вирішуваних проблем. Це спровокувало природне прагнення науковців-

економістів і практиків управління до вирішення кризових проблем. Однак, 

основна увага була сконцентрована не на сфері управління виробництвом, а на 

сфері управління власністю [170]. Як відомо, зміна форми власності не є 

гарантією перетворення підприємств у повноцінних суб’єктів ринкових 

відносин і зростання ефективності їхнього господарювання [229], так само не 

може розквітати суспільство, де головні інтереси пов’язані не з виробництвом, 

а з перерозподілом матеріальних благ і з приватизацією власності, створеної 

іншими поколіннями [203]. Цю думку поділяє відомий економіст В. Рязанов, 

наполягаючи на необхідності відновлення об’єктивно існуючого пріоритету 

виробництва [224]. 

Найхарактернішою рисою сучасного періоду є підвищення ролі основної 

господарської ланки – підприємств, які є фундаментом економіки, базою 

формування добробуту суспільства [103]. На думку В. С. Пономаренка, яка 

цілком співпадає з висновками американських вчених Б. Айкса і Р. Рітермана 

[4], сучасне підприємство має істотні відмінності за цілями функціонування і 
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методами їхнього досягнення від своїх попередників, що вимагає використання 

принципово інших методів управління, звернення до так званого нового типу 

управління. 

Нажаль, керівники вітчизняних підприємств досить часто вважають за 

краще адаптувати стару систему управління до швидко мінливих умов ринку, 

що, як правильно підкреслює Л. Страхова, не може стати базою вирішення 

накопичених проблем [243]. Мова йде про абсолютну неприпустимість 

використання старих методів управління без їхньої розумної адаптації до нових 

умов економічної дійсності.  

Розуміння специфіки сучасного ринку стає можливим за умови 

ретельного вивчення головних дійових осіб ринкових процесів – підприємств та 

їхніх об’єднань у різних формах. Займаючи центральне місце в народно-

господарському комплексі будь-якої країни, виступаючи первинною ланкою 

суспільного поділу праці, підприємство забезпечує створення національного 

доходу, є виробником та активним учасником процесу відтворення на основі 

самооплатності і самостійності. Економічна діяльність може здійснюватися 

різними суб’єктами – індивідуальними особами, їхніми об’єднаннями, 

державою, але домінуюче місце серед суб’єктів господарювання належить 

підприємствам, що зумовлено їхніми особливими економічними і соціальними 

функціями в економічній системі будь-якої країни. 

У точному значенні слова підприємством вважається організація, яка 

займається, переважно, одним видом діяльності і виконує певні функції з 

виробництва товарів і послуг. Але, на сьогоднішній день існує безліч тлумачень 

сутності та змісту поняття «підприємство», адже воно, на думку переважної 

кількості фахівців [285], є узагальнюючим (збірним). По-перше, воно визначає 

підприємства як суб’єкти господарського права стосовно всіх форм і видів 

власності в Україні, по-друге, це поняття є загальногалузевим, тобто взагалі 

визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, 

сільськогосподарські, торговельні та інші підприємства.  
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Загальновідомо, що виробнича діяльність представлена значним 

розмаїттям видів підприємств, що мають свої характерні риси та особливості 

функціонування. Важливою, з точки зору ефективності національної економіки, 

є діяльність промислових підприємств, адже промисловість є технічно 

найдосконалішою галуззю матеріального виробництва, основою 

індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток 

продуктивних сил. Промисловістю часто називають сукупність підприємств з 

виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку 

сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної 

промисловістю або виробленої сільським господарством, видобутку і 

переробки сировини, виробництва товарів і послуг [42]. 

З точки зору економічних відносин, промислове підприємство є складною 

підприємницькою структурою, для якої характерні виробничо-технологічна та 

організаційно-економічна єдність, а також господарська самостійність [168 ]. 

Перша означає тісний взаємозв’язок і взаємозалежність усіх складових 

підрозділів підприємства, що визначається спільністю споживаних сировини, 

матеріалів і послуг, призначення виробленої продукції і технологічного 

процесу. Організаційно-економічна єдність характеризується наявністю: 

єдиних органів управління; виробничого колективу; адміністративної 

відособленості; взаємозв’язку плану виробництва із забезпечуючими його 

виконання матеріальними, трудовими, технічними і фінансовими ресурсами; 

організації діяльності на засадах комерційного розрахунку. Досить лаконічне 

визначення наведено у [270], де промислові підприємства розглядаються як 

такі, що здійснюють виробництво товарів різного призначення. Згідно до [13], 

промислові підприємства займаються виробництвом засобів виробництва і 

предметів споживання.  

Сьогодні, у досить складних умовах ринку, суттєво змінюється соціально-

економічна роль підприємства, стратегічні орієнтири його діяльності, воно 

набуває певної самостійності з багатьох питань, що, нажаль, підвищує 

ймовірність неспроможності та банкрутства, адже з держави знімається 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
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відповідальність за забезпечення підприємства сировиною і матеріалами, за 

збут його продукції, за рівень заробітної плати [175]. Це, відповідно, впливає на 

сучасні системи управління промисловими підприємствами, формуючи їхні 

принципові особливості. Так, використовувані управлінські системи мають 

враховувати трансформацію цілей підприємства в ринкових умовах, 

орієнтувати його на виживання й забезпечувати діяльність у вкрай нестабільних 

економічних умовах. Крім того, постійно змінюється структура попиту та 

галузева структура, умови виживання підприємств часто бувають 

незрозумілими й неочевидними, що обумовлюється ще й значним зростанням 

їхньої кількості. Підприємства досить часто не можуть розраховувати на 

стабільне існування своїх постачальників і споживачів та змушені шукати 

нових партнерів. Все це суттєво ускладнює процес прийняття управлінських 

рішень на рівні підприємств [155]. 

Управління підприємством є необхідним для отримання найкращих 

результатів та досягнення встановленої мети. Виважене та продумане 

управління має можливість привести підприємство до лідируючих позицій на 

ринку, що є обов’язковою складовою економічного успіху. Традиційна модель 

управління є сьогодні недоцільною, адже сучасні промислові підприємства 

змушені діяти в умовах високого рівня невизначеності, нестабільності і 

нестаціонарності процесів, доповнених специфічними рисами та особливостями 

стрімкого розвитку інформатизації, що вимагає пошуку нової адаптаційної 

моделі управління, яка передбачає підвищення його рівня шляхом розробки та 

використання нових управлінських методів [13].  

Особливістю управління на сучасному етапі, згідно до думок науковців 

[273], є його спрямованість на ефективне господарювання в умовах 

дефіцитності ресурсів, поступове зменшення регулювання виробництва 

адміністративними методами, широке застосування методів інформаційного 

менеджменту, адекватних рівню інформатизації нашої країни, інтенсифікацію 

виробництва. Значно підвищується актуальність пошуку інноваційних моделей 
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розвитку та управління підприємством, що відповідають сучасним умовам та 

встановленим цілям зміни сутності та змісту управління [266].  

Ситуація ускладнюється стрімким розвитком техніки і технологій, засобів 

комунікації та електронних засобів, що прискорює виробничі процеси, насичує 

ринки товарів і послуг, змінює споживчі переваги та, відповідно, вимагає від 

підприємства побудови бізнесу за формулою комерційного успіху, згідно до 

якої фактори прискорення змін, конкуренції та інформації відіграватимуть 

позитивну роль, підвищуючи ефективність бізнесу. Корисним стає аналіз основ 

управлінської діяльності, практики її здійснення на вітчизняних підприємствах, 

що дозволить оцінити гнучкість, ефективність, надійність управління, його 

здатність до впливів навколишнього середовища [84, 94].  

Ефективна управлінська система є гарантом динамічного розвитку 

підприємства і дозволяє значно підвищити продуктивність праці, чому є безліч 

прикладів. Саме тому значна кількість науковців присвячують свої праці 

вдосконаленню механізмів управління підприємствами [13, 17, 64, 67, 81, 84, 

142]. Особливу увагу привертають підприємства промислового комплексу 

України, який знаходиться у кризовій ситуації, зумовленій недооцінкою 

важливості господарського механізму на рівні галузі і підприємства, майже 

повною відсутністю будь-якої стратегії мікроекономічного розвитку. 

Нестабільність політико-економічної ситуації в Україні ускладнює процес 

стабілізації економічного стану подібних підприємств [76, с. 162]. Вирішуючи 

завдання вдосконалення управління на вітчизняних промислових 

підприємствах, слід у кожному конкретному випадку здійснювати 

діагностичний аналіз середовища, техніки, технологій, цілей, регіональних та 

соціальних умов, з яких і повинні випливати вимоги до системи управління. 

Отже, необхідним є науковий пошук, аналіз, узагальнення практики й 

обґрунтування системи управління підприємством, що була б здатною 

забезпечити підвищення ефективності виробництва й насичення ринку 

високоякісними товарами у найкоротші терміни. 
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Розширення діапазону можливих негативних наслідків нераціонального 

управління в сучасних умовах функціонування української економіки потребує 

розробки чіткої концепції управління підприємством, побудови її 

методологічних основ, уточнення задач, що виникають, використання нового 

інструментарію доведення теоретичних аспектів вирішення найскладніших 

проблем до рівня практичної реалізації. Лише аналіз практики функціонування 

підприємств та літературних джерел дозволить вирішити сучасні проблеми 

управління підприємством, зробити внесок у розвиток складних, 

неоднозначних та недопрацьованих питань щодо вдосконалення управління 

суб’єктами господарювання в Україні на сучасному етапі розвитку 

економіки [133]. 

Сьогодні управлінням найчастіше називають усвідомлену 

цілеспрямовану діяльність людини для упорядкування й підпорядкування своїм 

інтересам елементів зовнішнього середовища, як то суспільства, живої і 

неживої природи, техніки, що утворюють так званий об’єкт управління. На 

думку найвідомішого фахівця з менеджменту Мескона М. Х. [171], управління 

являє собою необхідний для формулювання й досягнення цілей підприємства 

процес планування, організації, мотивації і контролю з оптимальним 

використанням ресурсів. Автори у [254] розглядають управління, з одного боку, 

як працю у процесі комбінованого виробництва з високим рівнем спеціалізації 

працівників, що забезпечує зв’язок і єдність виробничого циклу, з іншого – як 

діяльність зі спостереження, відстеження та контролю, в основі якої лежить 

протилежність між працею безпосередньо (працею виробника) і власником 

засобів виробництва. 

У літературі можна зустріти погляд на управління як на елемент і 

одночасно функцію організованих систем різної природи, що забезпечує 

збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми і 

мети діяльності [270]. Управлінням називають і сукупність процесів 

забезпечення підтримки системи в заданому стані і (або) її переведення у 

новий, більш життєвий стан шляхом розробки та реалізації цілеспрямованих 
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впливів на об’єкт управління для досягнення мети управління. Природньо 

управління пов’язують з людьми, визначаючи його як складну інтелектуальну 

діяльність, що вимагає спеціальних знань і досвіду [256], або як встановлення й 

підтримання узгодженості взаємодії людей, що беруть участь в єдиному 

процесі. 

Досить часто під управлінням розуміється певний процес 

цілеспрямованого впливу суб’єкта на об’єкт управління з метою досягнення 

певних результатів. Схожої думки дотримується і Рубцов С. В., який зазначає, 

що процес управління передбачає виконання функцій планування, організації, 

координації, мотивації, здійснюючи які, керівники забезпечують умови для 

продуктивної і ефективної праці зайнятих в організації працівників і отримання 

відповідних цілям результатів. Це надає автору підставу для розгляду 

управління як процесу впливу на діяльність окремого працівника, групи і 

організації в цілому з метою досягнення максимальних результатів. Додатково 

науковець надає визначення управління як науки, зазначаючи, що вона 

спрямовує свої зусилля на пояснення природи управлінської праці, 

встановлення зв’язків між причиною і наслідком, виявлення факторів і умов, за 

яких спільна праця людей виявляється більш ефективною та корисною, та як 

мистецтва, що, як правило, базується на визначенні організації як складної 

соціально-технічної системи, на функціонування якої впливають численні і 

різноманітні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища [236].  

Спираючись на існуючі трактування даного поняття, правомірним буде 

розглядати управління як процес цілеспрямованого впливу на об’єкт 

управління з метою забезпечення його ефективного функціонування для 

досягнення встановлених цілей. 

Важливим елементом у процесі дослідження сутності управління 

промисловими підприємствами у сучасних умовах глобальної інформатизації є 

технології управління, що, на думку сучасників, визначають рівень взаємодії та 

швидкість реагування підприємства на зміни у навколишньому середовищі, 

його можливості щодо генерації прибутку [233]. 
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Наукова література пропонує широке розмаїття поглядів на природу і 

зміст управлінської технології, кожен з яких має право на існування (табл. А.1, 

Додаток А). 

Досить вдалим, на нашу думку, є визначення, наведене у [144], де 

зазначено, що технологія управління містить у собі технічні засоби та способи 

їхнього комбінування і використання з метою одержання кінцевого продукту, 

створюваного підприємством, через що має стати предметом найпильнішої 

уваги з боку менеджменту підприємств, що прагнуть до міцних конкурентних 

позицій на ринку та фінансового процвітання. Автори у [273] надають більш 

ширше пояснення поняття, зазначаючи, що це комплекс наукових і інженерних 

знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних, 

енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їхнього поєднання для 

створення продукту або послуги, що відповідають певним вимогам. 

Інші джерела розглядають технологію управління як: мистецтво, 

майстерність і вміння, набір засобів та методів для здійснення 

цілеспрямованого управлінського впливу [162, с. 4]; елемент управлінської 

культури, що: або виростає на підприємстві еволюційно, коли верхні рівні 

влади не замислюються над процесами управління та покладаються на власну 

інтуїцію і саморегулювання, або будується за економічними законами як 

штучне утворення, головною функцією якого є забезпечення досягнення 

встановлених цілей підприємства за допомогою основних інструментів 

управління. Зміст управлінської технології полягає у обов’язковому 

використанні у практичній діяльності провідних досягнень науки, інноваційних 

рішень та попереднього досвіду [165].  

Сьогодні управління відрізняється великим розмаїттям та існує у самих 

різноманітних видах [137]. Але необхідними є його спрямованість на ефективне 

господарювання в умовах дефіцитності ресурсів, поступове зменшення 

регулювання виробництва адміністративними методами, інтенсифікація 

виробництва. Першочерговими стають питання гнучкості і адаптованості 

управлінських систем до постійних змін зовнішнього середовища; стрімкого 
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підвищення значущості факторів зовнішнього середовища у зв’язку з 

ускладненням системи суспільних відносин; виявлення найбільш вагомих 

факторів, вплив на які є передумовою ефективного досягнення мети; 

важливості лідерства та стилю керівництва, кваліфікації і культури працюючих, 

мотивації поведінки, взаємовідносин у колективі і реакції людей на зміни. 

Однак, головним напрямом перебудови управління та його радикального 

удосконалення, пристосування до сучасних умов, має стати активне 

використання новітньої комп’ютерної і телекомунікаційної техніки, 

формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських 

технологій та процесів. Але нові технології, засновані на комп’ютерній техніці, 

вимагають радикальних змін організаційних структур управління, його 

регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, фіксування і 

передання інформації. З огляду на це, особливого значення набуває 

впровадження інформаційного управління, що суттєво розширює можливості 

використання підприємствами інформаційних ресурсів. Розвиток 

інформаційного управління пов’язаний з організацією системи обробки даних і 

знань, послідовним їхнім розвитком до рівня інтегрованих автоматизованих 

систем управління, що охоплюють по вертикалі та горизонталі усі рівні і ланки 

виробництва та збуту. 

Вже неодноразово доведено, що управлінська діяльність є одним з 

найважливіших чинників функціонування підприємств, але за умови її 

постійного вдосконалення відповідно до об’єктивних вимог виробництва та 

реалізації товарів, ролі споживача у формуванні техніко-економічних та інших 

параметрів продукції, рівня складності господарських зв’язків. Не останню 

роль у даному процесі, як вже було зазначено, відіграє впровадження 

прогресивних методів сучасної інформаційної технології управління.  

Як вже було зазначено, постійний вплив факторів зовнішнього 

середовища зумовлює зміну стратегічних пріоритетів розвитку підприємств, 

концепцій та систем управління з метою забезпечення необхідного рівня 

конкурентоспроможності. Тому перетворення, у тому числі й системні, 
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спричиняються необхідністю постійної адаптації до швидкозмінних умов 

зовнішнього (а деколи і внутрішнього) середовища. Це стосується і 

промислових підприємств, які у конкурентному ринковому середовищі також 

змушені швидко реагувати на зміни ринку, знаходити інноваційні рішення, 

більш чітко враховувати вимоги споживачів і динаміку конкуренції, 

оптимізувати  виробничий та управлінський процеси в цілому, а не лише 

діяльність окремих функціональних підрозділів.  

На думку деяких вчених [261, 292], саме це стало причиною 

розповсюдження процесного підходу до управління підприємством, відповідно 

до якого управлінська діяльність ґрунтується на системі взаємопов’язаних 

процесів при здійсненні управління розвитком і ресурсами підприємства та має 

спрямованість на досягнення цільових орієнтирів щодо забезпечення 

ефективності та довгострокового успіху підприємства. Тобто, управління 

розглядається як безперервний процес, спрямований до конкретної єдиної мети, 

адже робота з досягнення цілей за допомогою інших – це не одноразова дія, а 

серія безупинних, взаємозалежних дій, кожна з яких, у свою чергу, є дуже 

важливим процесом для успіху підприємства. В літературі [17, 28, 64, 77, 81, 

138, 142] їх називають управлінськими функціями, кожна з яких також 

складається із серії взаємозалежних дій. Таким чином, можна сказати, що 

процес управління є загальною сумою усіх функцій (рис. 1.4). 

Як видно з рис. 1.4 на першій стадії управлінського процесу відбувається 

реалізація функції планування, що потребує внутрішньої інформації та 

інформації про зовнішнє середовище – оцінка можливостей та погроз, 

конкурентів, клієнтів, законодавчої бази, політичних факторів та економічних 

умов, технологій, постачання. Оскільки саме на цьому етапі відбувається 

встановлення цілей підприємства, його успішна реалізація передбачає 

використання інформаційних процесів цілепокладання та планування. 
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Рис. 1.4.  Потреба в інформаційних процесах на стадіях управління 
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Продовження рис. 1.4.  Потреба в інформаційних процесах на стадіях управління (закінчення) 
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Реалізація другої стадії процесу управління та, відповідно, функції 

організації, окрім зовнішньої та внутрішньої інформації потребує ще 

інформації з розрахунками, що містить необхідні показники стану персоналу 

підприємства. Вірогідність успішної реалізації цієї стадії підвищується шляхом 

застосування інформаційного процесу планування. 

Створення системи мотивації відбувається на третій стадії управлінського 

процесу, що також відбувається на підставі аналізу внутрішньої інформації та 

інформації з результатами розрахунків та потребує залучення інформаційного 

процесу планування.  

Четверта, остання стадія процесу управління передбачає реалізацію 

контрольної функції, зміст якої полягає у: встановленні стандартів, тобто 

конкретних показників, що мають бути досягнуті у зазначений проміжок часу, 

що ґрунтується на розроблених планах; вимірі досягнутих результатів та їх 

порівнянні. У разі серйозних відхилень приймаються коригуючи дії. Успішна 

реалізація цієї стадії потребує аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, 

інформації з результатами розрахунків, а також залучення інформаційного 

процесу регулювання. 

Згідно до рис. 1.4, усі функції управління вимагають прийняття рішень, 

для усіх необхідна комунікація, обмін інформацією, щоб одержати інформацію 

для ухвалення правильного рішення і зробити це рішення зрозумілим для інших 

членів підприємства [5]. Реалізація усіх без винятку стадій процесу управління 

потребує певних інформаційних процесів (цілепокладання, планування, 

регулювання). Інакше кажучи, управління виступає як один із видів 

інтелектуальної праці, процес якого характеризується спостереженням за 

фактами, фіксуванням і зберіганням даних в інформації, їх контролем і 

аналізом, вибором і прийняттям управлінських рішень. Таким чином, 

управління, як і кожна його функція неможливе без інформації 

(інформаційного процесу), і це є аксіомою. З цього приводу Б. Район зазначає, 

що не інформація виникає з управління, а останнє виникає на основі інформації 

та інформаційного процесу [208, с. 54]. 
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Цей факт підтверджує думку більшості вчених [22, 28, 61, 64, 123] про 

неможливість управління сучасним промисловим підприємством без 

інформаційних процесів, в чому проявляється своєрідна інфраструктура 

управління інформаційною діяльністю. У свою чергу, інформаційні процеси 

слід розглядати як інформаційне відображення реально існуючих явищ, 

ресурсів, стосовно яких і приймаються управлінські рішення, з метою 

контролю якості яких і використовується саме ці інформаційні процеси. Тобто, 

можна стверджувати, що інформацію про об’єкт слід розглядати як 

відображення цього об’єкта в деякій матеріальній системі, яка може існувати 

незалежно від самого об’єкта і незалежно від того, чи буде ця інформація 

кимось і коли-небудь використана. Однак, коли йде мова про цінність 

інформації та про її споживчу вартість, необхідно, перш за все, враховувати 

людський фактор, що цю інформацію споживає, чи той процес, де вона 

використовується [204, c. 23]. 

Підприємство, як цілісна відкрита система, діє з урахуванням 

властивостей окремих елементів та через наявність певних взаємовідносин між 

процесами управління. Слід закцентувати увагу на тому, що є необхідність 

розділити отримання інформації, прийняття рішень та вплив інформаційних 

процесів на управління діяльністю підприємства. Це може бути досягнуто за 

рахунок структурного розподілу елементів системи управління: елемента 

прийому інформації, виробляючого та здійснюючого елементу [89, с.118]. 

Отже, функція управління, що досліджується через інформаційний процес 

стосовно управління, розподіляється між елементами, які взаємопов’язані 

інформаційним потоком – суб’єктом та об’єктом, інформаційним процесом. 

Таким чином, управління, як інформаційний процес, здійснюється у певній 

послідовності; завжди має певну мову, за допомогою якої можна прочитати 

зміст циркулюючої інформації, а також правила, за допомогою яких цей зміст 

може буде перекладений на іншу мову [62]. 

Виділяючи інформаційну складову, як один з найважливіших об’єктів 

управління в загальному алгоритмі його формування (обґрунтування), 
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прийняття і реалізації, слід, насамперед, проаналізувати змістову 

характеристику такого узагальненого поняття. Саме тому доцільним, на нашу 

думку, є формулювання та дослідження сутності такого поняття, як 

«інформаційний процес управління» (рис. 1.5). 

 

 
 

Рис. 1.5. Визначення поняття «інформаційний процес управління» 
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актуальність дослідження такого феномену, як «інформаційне забезпечення» 

взагалі і контрольної функції стосовно процесу формування і реалізації 

управлінського рішення, зокрема. 

Виходячи з того, що прийняття управлінських рішень є проявом 

функціонування підсистеми внутрішнього контролю підприємства, то слід 

звернути увагу, по-перше, на закони існування цієї підсистеми, а саме закон 

інформованості, як прояв закону організації будь-якої системи. Саме закон 

інформованості породжує принципи побудови підсистеми внутрішнього 

контролю, такі як достатність контролю (зокрема, контролю управлінських 

рішень). Саме цей принцип «достатності» є загальносистемним принципом 

забезпечення необхідною достовірною та якісною інформацією [60, 196]. Таким 

чином, принцип достатності контролю управлінських рішень – це 

спроможність забезпечити інформацією, яка б відповідала таким кількісним та 

якісним критеріям, як необхідність та достовірність. 

За основу формалізації інформаційного процесу управління 

підприємством слід використовувати загальний кібернетичний підхід: «вхід-

переробка-вихід», тобто інформаційна підтримка управління на шляху його 

вироблення (обґрунтування), прийняття і реалізації. Ґрунтуючись на цьому 

визначенні, інформація в системі управління підприємством буде зазначати 

весь інформаційний процес і, у свою чергу, за елементами саме кібернетичного 

підходу, він може бути представленим як інформація, що обслуговує 

управління.  

Доцільно звернути увагу на те, що інформація, яка циркулює в системі 

управління підприємством «…не є звичайним механічним поєднанням, а є 

двома видами інформації, яка переростає у новий вид і втрачає свою 

самостійність і набуває нових якісних і кількісних характеристик…» [62].  

Щодо циркулювання інформаційних процесів, C. Макаренко зазначає, що 

система зворотної інформації «…повинна забезпечувати не лише реєстрацію 

реальних процесів, але й відігравати роль специфічного соціального радару, 



59 

 

який «уловлює» відхилення від заданих параметрів і стимулює суб’єкта 

управління до коригуючих команд і дій…» [157, с. 230].  

Інформаційний процес управління є результатом фільтрації та обслуговує 

процес управління підприємством. Він є основою для кількісної і якісної оцінки 

кожного об’єкту з позиції формування управлінських рішень. Змістова 

компонента інформаційного процесу управління формується під впливом 

суб’єктів управління, але, насамперед, залежить від інформації про об’єкти, 

нормативно-правової, науково-технічної інформації та інформації (проміжної 

та підсумкової), отриманої в результаті дій суб’єктів управління.  

Для створення якісного забезпечення роботи інформаційних процесів 

управління важливим є вибір і обґрунтування організаційного підходу до 

структурування інформаційного процесу, що обслуговує управління, в 

результаті чого слід встановити залежність описової інформації від підходу до 

формування сукупного об’єкту, на управління якого спрямовані інформаційні 

процеси. Ці інформаційні процеси інтегровані у єдиному економічному 

просторі та є складовими частинами єдиного сукупного об’єкту внутрішнього 

управління – економки підприємства, функціонування якої обумовлює 

наявність ресурсів та процесів господарювання. Звідси виходить, що 

інформаційні процеси управління спрямовані на управління ресурсами та 

процесами на підприємстві. Конструктивний аналіз наукового доробку 

попередників стосовно досліджуваної проблеми проведено у праці 

Максимова В.  [161], де автор обґрунтовує деталізацію інформаційних процесів 

за класифікаційними ознаками, які дають можливість дослідження економічної 

діяльності за визначеними об’єктами. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що інформаційні 

процеси, які відігравали важливу роль і в «докомпьютерну» епоху, в даний час 

швидкими темпами, в міру вдосконалення інформаційних і комунікаційних 

технологій, змінюють свою технологічну реалізацію, якісні та кількісні 

характеристики. Від уміння ефективно використовувати інформацію та 
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інформаційні процеси в управлінні залежить успіх будь-якої діяльності, адже 

вони дозволяють у короткі терміни знаходити оптимальні рішення. 

Розглянуті інформаційні процеси в управлінні не можна розглядати 

автономно, так як вони є взаємопов’язаними і утворюють загальний 

інформаційний процес. Особливу увагу слід звернути на те, що характерний 

для нашого часу стрімкий розвиток обчислювальної техніки, мікроелектроніки, 

засобів зв’язку призводить до швидкої зміни характеру інформаційних процесів 

і технічних засобів їх реалізації. Отже, з метою здійснення ефективної 

управлінської діяльності на вітчизняних підприємствах промисловості слід 

чітко розуміти сутність, зміст, принципи та особливості формування 

інформаційних процесів, переваги їхнього використання в управлінському 

процесі, що актуалізує продовження як теоретичного дослідження у даній 

галузі, так і аналізу світової та вітчизняної практики формування та 

використання інформаційних процесів в управлінні промисловими 

підприємствами. 

Ефективне функціонування вітчизняних промислових підприємств у 

ринкових умовах вимагає певної мобільності та оперативності при прийнятті 

рішень на усіх рівнях управління. Будь-яка затримка необхідної інформації або 

її невірогідність можуть створити загрозу діяльності підприємства або, навіть, 

його існуванню. Не дивно, що за цих обставин інформація поступово почала 

відігравати провідну роль на підприємстві та набула істотного значення у 

процесі прийняття управлінських рішень. Це особливо важливо для рішень, що 

стосуються пошуку перспективних шляхів розвитку підприємства, зниження 

рівня кон’юнктурних ризиків, оперативного виявлення змін зовнішнього 

середовища та розробки заходів своєчасного реагування на них шляхом 

відповідної адаптації стратегії, організаційної структури та бізнес-процесів 

підприємства. 

На думку теоретиків та практиків з управління [13, 28, 37, 61, 77, 81, 95, 

118, 123, 138, 152, 171, 202], інформація у сучасному управлінському процесі є 

важливим управлінським ресурсом, що являє собою сукупність оброблених 
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первинних та вторинних даних, на підставі яких підприємство має можливість 

оптимізувати різноманітні управлінські рішення. Трансферт інформації між 

управлінськими рівнями, який є необхідною умовою успішного ведення 

діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень, відбувається за 

допомогою інформаційних процесів та сучасних інформаційних технологій, як 

засобу їх автоматизації [29].  

Дослідження сутності інформаційних процесів, особливостей їх 

формування та реалізації на підприємствах промислового сектору набуває 

особливої актуальності у разі розгляду інформації як невід’ємного елементу 

управління, що має ефективно використовуватися для досягнення конкретних 

цілей та вирішення важливих управлінських завдань. Це є цілком природним у 

сучасних умовах інформаційної економіки, основою якої є інформаційні 

процеси та технології. 

У більшості літературних джерел [11, 19, 26, 29, 43, 57, 118] інформаційні 

процеси розглядаються у нерозривному взаємозв’язку із поняттям 

інформаційної діяльності, яке, у [98] визначено, як «…сукупність дій, 

спрямованих на задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і 

держави…», а у [85] як виконуване якою-небудь особою чи організацією 

систематичне збирання та оброблення інформації з метою її подальшого 

зберігання, пошуку, використання чи пересилання. Тобто, з огляду на це, 

можна сказати, що інформаційна діяльність є пов’язаною з процесами 

отримання, переробки, накопичення та передачі інформації діяльністю людини. 

Це ще раз підтверджує розповсюджену думку про те, що в інформаційному 

процесі слід виділяти такі складові, як: отримання інформації, її переробка або 

узагальнення, накопичення та зберігання з наступною передачею. 

Як відомо, процеси управління, що реалізуються на усіх без винятку 

підприємствах, також містять у собі процедури отримання, зберігання, 

перетворення і передачі інформації між керуючим та керованим об’єктами по 

каналам прямого (керуючі сигнали) і зворотного ( інформація про стан 

керованого об’єкта) зв’язку. Отже, інформація, набуваючи особливої 
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значущості, поступово стала фундаментальним науковим поняттям, 

особливістю якого є універсальність, тобто можливість використання 

практично у всіх сферах людської діяльності. 

У межах наукового дослідження, спрямованого на вивчення ролі 

інформаційних процесів в управлінні сучасним промисловим підприємством, 

корисним є наукове визначення інформації, згідно до якого, інформація є 

динамічним об’єктом, що не існує у природі сам по собі, утворюється лише в 

результаті взаємодії даних і методів та існує стільки, скільки триває ця 

взаємодія, тобто весь інший час перебуває у вигляді даних [98]. З цього 

визначення випливає важлива властивість інформації – її динамічність. Тобто, 

інформація, проіснувавши досить нетривалий період часу, рівний тривалості 

взаємодії даних та методів під час її створення, споживання та перетворення, 

потім знову стає даними, але поданими вже в іншій формі. У даному випадку 

мова йде про інформаційний процес, що являє собою цикл перетворення даних 

в інформацію та її збереження у вигляді нових даних. Але, якщо інформація 

існує досить нетривалий термін часу, то інформаційний процес – рівно стільки, 

скільки існують носії інформації.  

Слід зазначити, що інформаційний процес, в ході виконання якого дані 

перетворюються з одного виду в інший за допомогою методів, містить в собі 

досить багато операцій. Серед них: збирання даних з метою забезпечення їх 

повноти для прийняття управлінських рішень; формалізація даних, тобто їх 

зведення з різних джерел до однакової форми; фільтрація даних – відкидання 

таких, які не потрібні для прийняття рішення; сортування даних, що передбачає 

їх впорядкування за певними ознаками; групування даних, тобто їх об’єднання 

за певними ознаками з метою зручнішого використання; архівація даних, 

сутність якої полягає в організації збереження даних у зручному, 

легкодоступному та, як правило, більш економному форматі; захист даних, що 

передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на запобігання втрати, 

модифікацію або відтворення даних; транспортування даних, тобто їх прийом 

та передача між віддаленими учасниками інформаційного процесу; 
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перетворення даних або перевід з однієї форми або однієї структури до іншої 

[73]. Безумовно, повний перелік операцій з даними, який можна сформувати на 

підставі дослідження відповідної наукової літератури [14, 16, 20,30, 38, 52, 65, 

75, 98, 108, 134, 160], є набагато ширшим, через що не викликає сумнівів 

висновок про високу трудомісткість процесу опрацювання інформації та 

необхідність його автоматизації. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна усі дії, що виконуються з 

інформацією, назвати інформаційними процесами, тобто підтвердити точку 

зору науковців [130, 259] про тісний зв’язок понять «інформація» та 

«інформаційний процес». Якщо звернутися до наукової літератури [259], під 

терміном «процес» зазвичай розуміють послідовну зміну стану системи (явища) 

або хід, перебіг якогось явища, послідовну зміну його станів [113]. Але чітке 

визначення поняття «інформаційний процес» майже не зустрічається. 

Найповніше, на наш погляд, інформаційні процеси досліджено та визначено 

їхню сутність у праці С. А. Бешенкова та Є. А. Ракітіна [27, с. 56], які під 

інформаційним процесом пропонують розуміти сукупність послідовних дій 

(операцій) над інформацією у будь-якому вигляді (даних, відомостей, фактів, 

ідей, гіпотез, теорій) для отримання певного результату або досягнення 

встановленої мети.  

К. Шеннон, уточнюючи визначення поняття «інформаційний процес», 

запропонував загальновідому зараз схему зв’язку, згідно до якої інформаційний 

процес можна трактувати так, що інформація, яка існує в апараті мислення 

однієї людини (джерела), за допомогою даних, циркулюючих у блоках роботи з 

даними, поступово переходить в апарат мислення іншої людини (адресата) 

[289]. Для спрощення сприйняття сутності інформаційного процесу автором 

розглянуто інформаційну взаємодію між людиною-джерелом, яка прагне 

передати інформацію людині-адресатові. Просторово джерело і адресат 

знаходяться на відстані, що передбачає використання технічних засобів для 

спілкування між собою. Слід зазначити, що на основі отриманих даних і 

накопичених досвіду і знань у адресата відбувається формування інформації, а 
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не безпосередній перехід інформації. Тобто, можна сказати, що інформаційний 

процес є сукупністю ініційованих даними, що надходять, процесів в апаратах 

мислення людей, а також процесів обробки цих даних.  

Однак, на підприємствах, переважно, циркулюють штучно відтворювані 

процеси, що мають утилітарне призначення, тому, у більшості випадків, 

розуміються як сукупність послідовних цілеспрямованих дій [85]. Штучна 

реалізація процесу передбачає побудову певної технології, де послідовність 

операцій процесу ставиться у відповідність до послідовності взаємопов’язаних 

засобів реалізації цих операцій, що, у даному випадку, розуміється як окрема 

елементарна дія або окрема закінчена частина процесу [210]. Однак, при 

розробці будь-якої нової інформаційної технології, перш за все, слід точно 

визначитись, на реалізацію якого саме інформаційного процесу ця технологія 

буде спрямована, та пам’ятати, що не всі процеси реалізовані у вигляді 

технологій, а різні технології можуть реалізувати один і той же інформаційний 

процес за допомогою різних засобів.  

Таким чином, можна сказати, що інформаційний процес здійснює усю 

сукупність елементарних інформаційних актів, як то: прийом (створення) 

інформації, її зберігання, передачу і використання. Однак, здійснення процесу 

переробки, при якому отримується нова інформація, можливе лише системою, 

через що все більше науковців схиляються до думки, що повне здійснення 

інформаційного процесу забезпечується певною сукупністю механізмів, 

названою у відповідній літературі інформаційною системою [16, 20, 27, 31, 53, 

71, 108, 126. 264, 272].  

Враховуючи вищевикладене доцільним у межах даного дослідження під 

системою розуміти сукупність взаємопов’язаних елементів, що взаємодіють 

між собою як єдине ціле з метою ефективного досягнення встановлених цілей. 

Особливістю управління в економічних системах є необхідність 

реєстрації, передання, збереження, накопичення, обробки за допомогою 

заданих алгоритмів і програм інформації та формування на основі отриманих 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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відомостей управлінських рішень, що визначають подальшу поведінку системи. 

Комплекс цих процедур становить інформаційний процес управління [106].  

Загальновідомо, що інформація, зазвичай, фіксується і передається на 

матеріальних носіях, що потребує відповідних дій людини і роботи технічних 

засобів по збиранню, запису інформації, її переданню, обробки, зберіганню, 

пошуку і видачі. Подібні дії забезпечують нормальне протікання 

інформаційного процесу і входять до технології управління. Їх реалізація 

здійснюється технологічними процесами обробки даних з використанням 

електронних обчислювальних машин та інших технічних засобів, застосування 

яких для реалізації зазначених процедур обумовило необхідність поглибленого 

вивчення інформаційних процесів.  

На думку авторів у [53, 62, 63, 76, 106, 109, 188], додавання до поняття 

«система» слова «інформаційна» відображає мету її створення і 

функціонування, адже саме інформаційні системи забезпечують збирання, 

зберігання, обробку, пошук, видачу інформації у процесі прийняття рішень та 

вирішення завдань у будь-якій сфері, допомагають аналізувати проблеми і 

створювати нові продукти.  

З метою чіткого розуміння та коректного використання терміну 

«інформаційна система» у подальшому дослідженні наукові погляди щодо його 

сутності, наведені у відповідній літературі та законодавчих документах, 

представлено у табл. Б.1, додатку Б. Аналіз наведених трактувань 

досліджуваного поняття демонструє існування різних підходів до визначення 

його сутності. Так, одні економісти [20, 32, 71, 158, 201, 253, 264] під 

інформаційною системою підприємства пропонують розуміти набір 

програмних функціоналів, тим самим окреслюючи основне завдання подібної 

системи, що полягає в інформуванні широкого кола потенційних користувачів 

про можливості підприємства та переваги клієнта, який з ним співпрацює. Інші 

[21, 83, 98, 217, 218, 219] бачать в ній систему, що реалізує передачу інформації 

для ефективної координації діяльності окремих структур підприємства або 

швидкого контакту з клієнтами без додаткових вкладень у транспортну та 
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рекламну інфраструктуру. Деякі науковці [228, 233, 312] наполягають на 

обов’язковій наявності в ній Enterprise Resource Planning System (ERP-системи). 

Усі зазначені підходи мають право на існування та свою сферу застосування. 

Згідно до першого підходу, менеджмент підприємства, поширюючи позитивну 

інформацію про нього, розширює коло клієнтів та потенційних інвесторів, а 

також зміцнює ділову репутацію, реалізуючи тим самим інтереси власників при 

досить невисокому рівні витрат на саму систему. Другий підхід, зазвичай, 

використовують компанії з географічно віддаленими підрозділами або такі, 

діяльність співробітників яких пов’язана з постійною обробкою значних обсягів 

інформації з метою уникнення комунікаційних проблем пошуку і відбору 

необхідної інформації, що суттєво впливає на продуктивність. Згідно до 

третього підходу, інформаційна сфера підприємства вважається основою 

управління бізнесом, а використання ERP-системи у цьому випадку забезпечує 

величезні переваги, як то збільшення швидкості реакції на вплив факторів 

зовнішнього середовища, підвищення якості обслуговування клієнтів, 

скорочення операційних витрат.  

Приймаючи до уваги наукові погляди на визначення сутності поняття, 

можна дійти до висновку, що під інформаційною системою, у межах 

дослідження доцільно розуміти спеціально організовану сукупність 

взаємопов’язаних засобів, методів і персоналу, використовуваних для 

опрацювання інформації (пошук, зберігання, обробка, видача) про різні аспекти 

діяльності об’єкта для підтримки прийняття управлінських рішень в інтересах 

досягнення встановленої мети. 

На думку науковців [63], інформаційна система управління 

підприємством (ІСУП) є сукупністю управлінської інформації, суб’єктів 

управлінської діяльності, інформаційних технологій системи управління 

підприємством та зв’язків між ними. Основним призначенням ІСУП є допомога 

керівникам у вирішенні поточних завдань стратегічного і тактичного 

планування, оперативного управління підприємством. Вони дозволяють суттєво 

підвищити ступінь обґрунтованості управлінських рішень шляхом 
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оперативного формування інформаційних процесів (збирання, передачі та 

обробки інформації); забезпечити своєчасне прийняття рішень щодо управління 

підприємством, що особливо актуально у швидкозмінних умовах ринкової 

економіки; підвищити ефективність управління через своєчасне надання 

необхідної інформації керівникам усіх рівнів з єдиного інформаційного фонду; 

узгоджувати рішення, що приймаються на різних рівнях управління і в різних 

структурних підрозділах; підвищити рівень інформованості управлінського 

персоналу про поточний стан економічного об’єкта, що сприяє суттєвому 

зростанню продуктивності праці, скороченню невиробничих втрат й т. і. 

Сьогодні, на сучасному етапі розвитку НТП, потреба постійного 

підвищення ефективності та якості праці є спонуканням до створення 

автоматизованих систем. Узагальнення думок науковців [16, 24, 28, 38, 53, 60, 

108, 112, 119, 284] дозволяє автоматизованою називати систему, що складається 

з персоналу та комплексу технічних, програмних, інших засобів реалізації 

автоматизованої технології виконання певних функцій, а отже, автоматизації 

різних процесів. Зважаючи на те, що у межах даного дослідження основна увага 

концентрується на процесах, пов’язаних, переважно, з обробкою інформації 

(інформаційні процеси), особливий інтерес викликає автоматизована 

інформаційна система (АІС).  

Найпоширенішими сьогодні є визначення АІС як взаємопов’язаної 

сукупності даних, обладнання, програмних і апаратних засобів, персоналу та 

стандартних процедур, що призначені для автоматизації будь-якої діяльності, 

пов’язаної зі збором, обробкою, розподілом, зберіганням, представленням або 

управлінням інформацією згідно до вимог, які випливають з цілей підприємства 

[42]. Таким чином, пригадуючи визначення інформаційного процесу, можна 

сказати, що правомірним буде розглядати АІС як сукупність різних програмно-

апаратних засобів, призначених для автоматизації інформаційних процесів.  

Переваги автоматизації інформаційних процесів останнім часом широко 

висвітлюються у працях вітчизняних та зарубіжних теоретиків та практиків [12, 

18, 25, 28, 31, 59, 60, 65, 139, 167, 185]. Так, на думку науковців, це сприяє 
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ліквідації багатьох рутинних операцій, підвищує комфортність і одночасно 

ефективність роботи, надає користувачам нові, раніше невідомі, можливості 

роботи з інформацією. Крім того, сучасні АІС дозволяють підвищити 

продуктивність праці, знизити її напруженість, трудомісткість, поліпшити 

якість обслуговування клієнтів. 

Як відомо, метою ІСУП є продукування інформації для використання 

управлінським апаратом, отже, вона має забезпечувати нагромадження, 

передавання, збереження, оброблення, узагальнення та конкретизацію 

інформації [112, с. 28]. Якщо згадати визначення інформаційного процесу, то 

можна стверджувати, що ефективне його формування та реалізація можливі 

лише у межах інформаційної системи, що обумовлює виділення її функцій 

(рис. 1.6). Згідно до рис. 1.6, функції збирання і реєстрації даних, які 

передбачають одержання внутрішньої і зовнішньої управлінської інформації, 

можна суміщати у часі або виконувати послідовно. Автори у [125, с. 29] серед 

можливих варіантів їх здійснення виділяють: вимірювання (спостереження) 

фактів, що відбуваються, та введення даних в систему вручну; 

напівавтоматичне введення у комп’ютер з деяких носіїв і, за необхідності, їх 

оцифровка; автоматичне введення за допомогою обміну даними з іншими 

автоматизованими системами. 

Реалізація зазначених функцій інформаційними системами управління та 

персоналом пов’язана із необхідністю розв’язання таких завдань, як очистка, 

верифікація, стиснення даних, їх конвертування з одного формату в інший. Як 

свідчать наукові джерела [125, с. 29], очистка даних є стадією попередньої 

обробки даних і підготовки їх до завантаження до системи, особливо, коли дані 

надходять із декількох джерел. За допомогою фільтрації відбувається відбір 

необхідних даних із усієї існуючої множини. Верифікація забезпечує 

достовірність даних та їх логічну цілісність. Перевірка достовірності даних є 

змістовною процедурою, що дозволяє встановити адекватність характеристики 

стану предметної галузі зібраним для введення до інформаційної системи 

інформаційним ресурсам.  
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Рис. 1.6. Інформаційний процес в ІС підприємства
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АПАРАТНА ТА ПРОГРАМНА ЧАСТИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
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зв’язку у вигляді сигналів 
Інформація нової якості для 

прийняття управлінських 

рішень 

 
Зовнішня та 
внутрішня 
інформація 

 
6

9
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Перевірку логічної цілісності даних слід здійснювати або на стадії 

попередньої їх обробки, або безпосередньо під час введення їх до системи. 

Метою стискання даних є мінімізація ресурсів пам’яті, необхідних для 

збереження, та зниження витрат на передачу даних комунікаційними каналами. 

Конвертування даних дозволяє перетворити дані одного формату в інший, який 

передбачає автоматизований їх імпорт до інформаційної системи.  

Збереження інформації, тобто нагромадження і об’єднання даних для 

подальшої обробки, пов’язане з необхідністю управління двома видами 

ресурсів: ресурсами даних, що зберігаються, та ресурсами пам’яті. 

Обробка інформації, як відомо, є сукупністю арифметичних і логічних 

операцій, сортування, об’єднання, зображення у формі, необхідній для 

прийняття управлінського рішення. Деякі інформаційні системи можуть 

надавати користувачам тільки раніше введені до системи інформаційні ресурси, 

що зберігаються без трансформації. Це стосується, переважно, систем 

текстового пошуку, які видають користувачеві документи, що задовольняють 

умовам запиту. Системи баз даних можуть продукувати похідні дані від раніше 

введених, які зберігаються в базі [125, с. 35]. Передавання даних, що означає 

переміщення видів управлінської інформації з одного місця в інше, передбачає 

два можливих варіанти організації передавання [203]: фізичне переміщення 

носіїв кур’єром, транспортом або поштою та дистанційне передавання носіїв 

інформації по лініях зв’язку у вигляді сигналів. 

Основною складовою автоматизованої інформаційної системи є 

інформаційні технології (ІТ), на основі яких вирішуються завдання 

автоматизації інформаційних процесів, структурується і формується у вигляді 

знань інформація, як самостійний компонент у будь-якій предметній області й у 

суспільстві в цілому, виділяється інформаційний ресурс, який поступово 

отримує матеріальний характер [73, 26 с.]. Тобто, можна сказати, що основним 

призначенням ІТ у межах ІСУП є забезпечення реалізації інформаційного 

процесу, а її метою є задоволення інформаційних потреб усіх співробітників 
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підприємства, залучених до процесу прийняття рішень на будь-якому рівні 

управління.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що інформаційні 

потреби управлінського персоналу задовольняються в результаті реалізації 

певних інформаційних процесів. Виходячи з цього, основним функціональним 

призначенням інформаційних систем слід вважати забезпечення інформаційних 

процесів, що передбачає інваріантність як до видів інформації (інформаційних 

ресурсів), так і до видів і типів інформаційних технологій, що 

використовуються для формування інформаційних процесів. 

Впровадження інформаційних систем є вкрай складним процесом, 

пов’язаним з необхідністю автоматизації функцій працівників, що сприяє їх 

вивільненню, масштабними організаційними змінами у структурі підприємства, 

тому, у разі неналежного врахування людського фактору і неправильної 

соціальної і психологічної політики, часто проходить дуже складно і болісно. 

Щодо причин, які спонукають підприємства, незважаючи на усі труднощі, 

впроваджувати інформаційні системи, з одного боку, обумовлюються 

прагненням до зростання продуктивності праці чи усунення дублювання 

певних управлінських функцій, а з іншого – бажанням підвищити ефективність 

управління діяльністю підприємства шляхом прийняття оптимальних та 

раціональних управлінських рішень. Для реалізації першої причини достатньо 

впроваджувати стандартизовані системи обробки інформації. Успішне 

функціонування підприємства значною мірою залежить від вдалого керівництва 

із використанням перспективних концепцій розвитку згідно з своєчасною, 

достовірною та повною інформацією, що поставляється відповідною 

інформаційною системою. У свою чергу, основне завдання інформаційної 

системи управління полягає у підпорядкуванні усіх внутрішніх процесів 

головним цілям підприємства, для чого необхідною є координація процесів, 

пов’язаних з діяльністю, з метою максимального забезпечення виконання 

поставлених задач в єдиному інформаційному полі. Тільки таким чином 
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інформаційна озброєність підприємства буде безпосередньо впливати на 

ефективність його діяльності. 

 

 

1.3. Система показників оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством 

 

 

Трансформаційні процеси в українській економіці вимагають постійного 

розвитку виробництва з метою адаптації вітчизняних промислових підприємств 

до динамічного ринкового середовища. Крім того, стрімкий розвиток 

інформаційного суспільства, що, перш за все, проявляється у активних 

розробках та впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в усі 

сфери суспільного життя та створенні загальнодоступних електронних 

інформаційних ресурсів, підвищують роль та значущість інформаційних 

процесів, які стають важливою складовою управління [265]. Не є таємницею, 

що процеси глобалізації економіки та відповідне розширення матеріального 

виробництва потребують значних обсягів та ефективного обміну інформацією, 

що, передусім, залежить від ступеня досконалості та прогресивності процесів 

обробки даних. Це актуалізує питання якості інформаційних процесів 

управління, що все більшою мірою визначають якість і ефективність 

управлінських рішень, а, отже, безпосередньо впливають на результативність 

діяльності та ефективність функціонування промислового підприємства в 

цілому.  

Економіка посткризового періоду та відповідне становлення 

постіндустріальної епохи потребує інноваційних підходів для розвитку 

перспективних галузей науки та техніки. Тому цілком зрозумілим є перехід 

суспільства до наукомістких технологій, що пов’язаний із збиранням, 

агрегацією та обробкою значних обсягів даних, сформованих у процесі 

вивчення виробничо-комерційної діяльності промислового підприємства та 
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середовища його функціонування. Слід зазначити, що даний процес є 

неможливим без якісної та своєчасної технологічної підтримки з 

використанням ефективних інформаційних процесів управління, що змушує 

керівництво сучасних промислових підприємств до активного їх застосування, 

підвищуючи одночасно й вимоги до рівня кваліфікації фахівців. Отримана у 

процесі реалізації інформаційного процесу актуальна, достовірна, релевантна 

інформація, інтенсивне та правильне її використання надає можливість 

прийняття раціональних управлінських рішень. Однак, вирішуючи питання 

щодо формування інформаційних процесів управління на підприємстві, слід 

узгоджувати вартість реалізації цього процесу для власника та відповідний 

ефект, що він отримає у перспективі [309].  

Однією з головних проблем при вирішенні цього завдання є відсутність 

універсальних кількісних методик оцінювання інформаційних процесів 

управління, й, відповідно, загальновизнаної теоретиками та практиками 

системи показників оцінювання, що надало б змогу оцінити ефективність та 

доцільність використання інформаційних процесів управління у практичній 

діяльності вітчизняних промислових підприємств. Результати теоретичного 

дослідження свідчать, що на промислових підприємствах України відсутня 

сьогодні система оцінювання інформаційних процесів взагалі, немає 

практичного кількісного критерію, що ускладнює оцінювання ефективності 

використання інформаційних ресурсів і цінності інформаційних процесів в 

управлінні [46].  

У цьому аспекті знову набуває актуальності легендарна фраза одного із 

засновників компанії HewlettPackard Білла Хьюлетта: «…неможливо керувати 

тим, що неможливо виміряти…» [325]. І дійсно, саме необхідність конкретності 

та вимірності усіх ключових аспектів діяльності сучасного промислового 

підприємства, до яких впевнено можна віднести й показники оцінювання 

інформаційних процесів управління, вимагає впровадження певних кількісних 

показників, за допомогою яких можна проводити моніторинг та вимірювання 

процесів, а також здійснювати оцінювання результативності виробничої 
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діяльності підприємства в цілому з метою розробки дієвих стратегій його 

подальшого функціонування [267].  

З огляду на вищезазначене, аналіз існуючих у практиці оцінювання 

інформаційних процесів підприємств показників є досить актуальним, однак 

потребує доопрацювання для формування системи показників, яка б 

найкращим чином допомогла керівникам оцінити саме інформаційні процеси 

управління, що надасть можливість удосконалення системи управління 

промисловим підприємством в цілому. Основою формування зазначеної 

системи показників має бути якісний та кількісний підходи. Для вирішення 

зазначеного питання автором здійснено спробу узагальнення показників, які 

найчастіше використовуються для практичного оцінювання інформаційних 

процесів підприємств, та доповнення існуючої класифікації тими показниками, 

які найдоцільніше використовувати з метою оцінювання саме інформаційних 

процесів управління (рис. 1.7). 

Звертаючись до результатів теоретичного дослідження, можна з 

впевненістю стверджувати, що інформаційний процес управління промисловим 

підприємством цілком правомірно розглядається науковцями як складна 

система взаємопов’язаних та взаємозалежних ресурсів виробництва й 

управління [170, 174, 210, 238]. Тому процес його оцінювання має включати 

оцінку цілого комплексу індикаторів (показників), що найповнішою мірою 

відображують стан підприємства (перспективний або поточний) та 

характеризують результативність його діяльності. 

На рис. 1.7 автором узагальнено показники оцінювання інформаційних 

процесів, використання яких у даному процесі обґрунтовано науковцями  [7, 

106, 109, 119, 126, 195, 210, 152]. Однак, перш, ніж визначити доцільність їх 

застосування для оцінювання інформаційних процесів управління, слід 

визначити їх сутність та усвідомити особливості використання. 
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Показники оцінювання інформаційного процесу (ІП) 

Рівня взаємодії із зовнішнім середовищем 
(інформаційним простором) 

Матеріально-технічні Якісні 

Рівень зміни частки зовнішньої інформації у складі 
баз даних підприємства 

Ємність зовнішнього інформаційного простору 
Часові 

Показники рівня забезпеченості зовнішньою 
інформацією 

Безпеки ІП 

Показники складу та структури кадрів, 
відповідальних за збір, систематизацію і обробку 
зовнішньої інформації  підприємства 

Витрати, пов’язані з придбанням зовнішньої 
інформаційної продукції підприємства 

Рівень обсягу автоматизованої інформації 

Питома вага вартості ПК у вартості основних 
засобів 

Коефіцієнт впровадження ПК і ПЗ 

Рівень використання системних ІР 

Рівень захищеності ІС 

Обсяг інвестицій, спрямованих  на розвиток ІТ 

Коефіцієнт повноти інформації 

Коефіцієнт точності інформації 

 Коефіцієнт суперечливості 
інформації 

Коефіцієнт своєчасності надання 
інформації 

Коефіцієнт надійності інформації 

Релевантність 

Цілісність 

Достовірність 

Показники фінансової сфери 

Рівень загрози порушення 
цілісності інформації 

Показники трудової сфери 

Показник захищеності інформації 

Середнє значення 

 і дисперсія часу при 

виконанні 

інформаційного 

процесу 
 

Тривалість часового 

інтервалу виконання 

інформаційного 

процесу 
 

Результативності інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

Показники виробничої сфери 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

Коефіцієнт покриття 

Коефіцієнт автономії 

Коефіцієнт рентабельності майна 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів 

Коефіцієнт оборотності необоротних активів 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 

Власний оборотний капітал Розмір середньої заробітної плати 

Розмір середньої заробітної плати 

штатних робітників 

Продуктивність праці  

Фонд робочого часу  

Коефіцієнт плинності кадрів 

Кількість прогулів  

Чисельність виробничого персоналу 

Загальна чисельність працівників 

Фондовіддача 

Фондомісткість 

Фондоозброєність 

Коефіцієнт завантаження основних 
фондів 

Коефіцієнт оновлення основних фондів 

Коефіцієнт зносу основних фондів 

Коефіцієнт придатності основних 
фондів 

Змістовність 

Репрезентативність 

Своєчасність 

Повнота 

Рис. 1.7.  Сукупність показників оцінювання інформаційного процесу (ІП) 
управління промисловим підприємством 

7
5
 

 



76 

Примітка:  

ІП – інформаційний процес; 

ПК – персональний комп’ютер;  

ПЗ – програмне забезпечення; 

ІТ – інформаційна технологія; 

ІР – інформаційний ресурс; 

ІС – інформаційна система. 

 

Що стосується якості інформації, то у [29] її визначено як ступінь її 

практичної придатності для цілей процесу управління. Вона визначається 

сукупністю таких властивостей як повнота, щільність, корисність, вірогідність, 

цінність, що обумовлюють можливість використання інформації для 

задоволення певних потреб. Тобто акцент зроблено на практичній корисності 

інформації. Звідси можна зробити висновок, що якісні показники оцінювання 

інформаційних процесів значною мірою залежать від методів і засобів їх 

реалізації, а точніше, від використовуваної інформаційної технології та 

характеристик інформаційних систем, де і відбувається процес їх реалізації. Під 

поняттям якості інформаційних процесів у межах даного дослідження слід 

розуміти сукупність їх властивостей, ступінь забезпечення інформаційних 

потреб підприємства, як зовнішніх, так і внутрішніх користувачів, та 

відповідність прийнятим нормам, стандартам й нормативно правовим актам. 

У зазначеній групі показників науковці виділяють [117]:  

релевантність, що є комплексним показником, який в інформаційному 

процесі визначає ступінь впливу інформації на прийняття рішень, щоб 

забезпечити одержання бажаного результату. Також показник релевантності 

враховує адекватність і спроможність даних відповідати вимогам менеджменту 

у процесі прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення 

встановлених виробничих цілей [121];  

цілісність також є комплексним показником якості інформації, що 

використовується та, у подальшому, виробляється у процесі реалізації 
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інформаційного процесу. Можна сказати, що це міра кількості інформації на 

прагматичному рівні. Цілісність відображає захищеність інформації та 

інформаційного процесу від несанкціонованої зміни, забезпечення точності та 

повноти; 

достовірність характеризує властивість інформації відображати реально 

існуючі об’єкти з необхідною точністю, забезпечуючи таким чином якість 

інформаційного процесу та відповідність сформульованих висновків дійсному 

стану інформаційних об’єктів; 

змістовність, як якісний показник інформаційного процесу, відображує 

семантичну ємність, що дорівнює відношенню кількості семантичної 

інформації у повідомленні до обсягу оброблюваної інформації. Збільшення 

змістовності інформації є причиною зростання семантичної пропускної 

спроможності інформаційного процесу, адже для отримання одних і тих же 

відомостей необхідно перетворювати менший обсяг даних. Одночасно з 

показником змістовності, що відображує семантичний аспект, доцільним є 

використання коефіцієнту інформативності, який, у свою чергу, 

характеризується відношенням кількості синтаксичної інформації до обсягу 

даних [328];  

своєчасність надання інформації є одним з найважливіших показників, 

особливо в умовах швидкозмінного середовища, адже, як відомо, передбачає її 

надходження не пізніше заздалегідь визначеного моменту часу, узгодженого з 

необхідним часом вирішення поставленого завдання. Цей показник доцільно 

визначати ступенем збереження цінності інформації для управління в момент її 

використання, однак, слід пам’ятати, що він значною мірою залежить від 

динаміки змінювання характеристик інформації та інтервалу часу, що пройшов 

з моменту її виникнення; 

повнота використання інформації означає наявність у її складі 

мінімального, але достатнього для прийняття раціонального управлінського 

рішення набору показників. Поняття повноти інформації та, відповідно, 

інформаційного процесу пов’язане з її смисловим змістом (семантикою) і 
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прагматикою. Отже, як неповна або недостатня для прийняття управлінського 

рішення, так і надлишкова інформація, суттєво знижує ефективність 

управлінських рішень; 

репрезентативність, тобто ступінь застосовності для варіантного 

використання, пов’язана, передусім, з правильністю відбору інформації та її 

формування для адекватного відображення властивостей об’єкта. Згідно з 

літературними джерелами [309], найважливішими моментами цього процесу є 

правильність концепції, на базі якої формується інформаційний процес, та 

ступінь обґрунтованості відбору суттєвих ознак та зв’язків інформаційного 

процесу. Слід пам’ятати, що порушення репрезентативності, у більшості 

випадках призводить до суттєвих похибок не лише інформаційного процесу, а й 

діяльності підприємства в цілому. 

Загальновизнаним є той факт, що, навіть найпрогресивніші інформаційні 

процеси, що виконуються із запізненням у часі, втрачають свою актуальність. 

Це є цілком природним, адже динамічність ринкового середовища, що є 

сферою функціонування вітчизняних промислових підприємств, обумовлює 

щоденне зниження актуальності інформації, особливо для управлінського 

процесу. Саме тому інформаційний процес повинен бути керованим та 

контрольованим. 

До часових показників оцінювання інформаційного процесу науковці 

цілком виправдано відносять: середнє значення і дисперсію часу виконання 

інформаційного процесу, тобто середній час реакції інформаційної системи на 

запит споживача, та тривалість часового інтервалу, за який інформаційний 

процес завершується зі заданою імовірністю, що є вкрай важливим в умовах 

швидкозмінного зовнішнього середовища [279]. 

Доцільність використання у процесі оцінювання інформаційного процесу 

підприємства матеріально-технічних показників визначена та доведена у 

працях багатьох вчених [167], та не потребує, на наш погляд, додаткового 

обґрунтування, адже управління матеріально-технічним забезпеченням 

підприємства в цілому є підґрунтям його подальшої ефективної діяльності. Цей 
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процес реалізує низку функцій, основні з яких це: визначення потреби 

структурних підрозділів та підприємства в цілому у матеріальних ресурсах; 

виявлення існуючих та потенціальних джерел забезпечення матеріальними 

ресурсами; організація доставки матеріальних ресурсів до місця споживання; 

раціональне та економне використання матеріальних ресурсів; оптимізація 

обсягів постачання матеріально-технічних ресурсів та ін. Якісна реалізація 

окреслених функцій сприяє ефективній діяльності підприємства, а також 

кількісно та якісно впливає на ефективність формування та реалізації його 

інформаційних процесів [150].  

Показники даної групи використовуються на різних рівнях 

господарювання підприємства та, можна сказати, найповніше відображають 

стан інформаційного потенціалу підприємства. Їх аналіз надає можливість 

порівняти витрати на формування, зберігання та використання інформаційних 

ресурсів, тобто, іншими словами, функціонування інформаційного процесу, з 

ефективністю отриманого у процесі його реалізації головного продукту 

управлінської праці – управлінським рішенням [88].  

Вивчення відповідної літератури, що присвячена проблемам оцінки 

зовнішнього та внутрішнього інформаційного оточення підприємства [17, 91, 

134, 163, 324, 326], та узагальнення наукових висновків надало можливість 

виділити основні моменти, що відображують сутність проблеми. Так, сьогодні 

вкрай актуальною є проблема ускладнення структури зовнішнього 

інформаційного середовища підприємства, причиною чого є зростання 

невизначеності параметрів у часі та прискорення темпів зміни її параметрів. 

Вплив зазначених чинників обумовлюють відповідне ускладнення процесу 

управління підприємством, що, у свою чергу, вимагає створення 

автоматизованих баз та банків даних, обробки величезних інформаційних 

масивів, формування та реалізації ефективних інформаційних процесів, 

залучення висококваліфікованих працівників [87].  

Не слід забувати, що інформація має суттєві відмінності від інших видів 

ресурсів підприємства, адже більшою мірою характеризує процеси, що 
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відбуваються як на самому підприємстві, так і у його зовнішньому середовищі, 

та й поза ним. Отже, система показників рівня взаємодії із зовнішнім 

середовищем (інформаційним простором) дозволяє оцінити чинники 

зовнішнього інформаційного середовища підприємства та потенціал його 

взаємодії із зовнішнім інформаційним середовищем. Це, як свідчать фахівці у 

даній сфері [324] є основою для розробки стратегії підвищення ефективності 

використання зовнішніх інформаційних продуктів, що, у свою чергу, 

визначають як рівень, так і якість внутрішніх інформаційних процесів, а також 

ефективність виробництва в цілому.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна дійти висновку, що показники 

даної групи найповніше з усіх відображають взаємодію та взаємозалежність 

інформаційного процесу підприємства із зовнішнім середовищем та дозволяють 

оцінити його вплив на різних рівнях управління підприємством. 

Загальновідомо, що безпека є однією з найважливіших якісних 

характеристик (показників) інформації. Але, відзначаючи її значущість як для 

підприємства в цілому, так і для оцінювання інформаційного процесу з точки 

зору його надійності для підприємства, автор вважає за доцільне виділення 

окремого блоку показників оцінювання, що характеризують безпеку. Це можна 

пояснити тим, що забезпечення ефективного функціонування вимагає від 

керівництва підприємства підтримування належного рівня інформаційної 

безпеки, необхідною умовою чого є систематичне проведення діагностики її 

рівня [204]. 

Більшість із показників зазначеної групи можна розрахувати за 

загальновідомими у науковій літературі формулами (формули 1. – 1.) [110]. 

Так, коефіцієнт своєчасності надання інформації (Кс.н.ін.) доцільно 

визначати за наступною формулою: 

 

                                                    (1.1) 

 

де Іс.н. – обсяг інформації своєчасно наданої особам, що приймають 
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рішення (ОПР), %; 

     Інеоб. – обсяг інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого 

рішення, %. 

 

Коефіцієнт надійності інформації (Кн.ін.): 

 

                                            ,                                                  (1.2) 

де І – обсяг інформації, наданої з надійних джерел, %;  

    Із.н.  – загальний обсяг наданої інформації, %  

 

Коефіцієнт суперечливості інформації (Кс.ін.): 

 

                                         ,                                                (1.3) 

де Іухв. – кількість незалежних свідчень на користь ухвалення рішення, %;   

     Із. – загальна кількість незалежних свідчень у сумарному обсязі 

релевантної інформації, %. 

 

Коефіцієнт точності інформації (Кт.ін.): 

 

                                        ,                                                      (1.4) 

де Ір. – обсяг релевантної інформації, %;  

     Ін.– загальний обсяг наявної у розпорядженні ОПР інформації, %. 

 

Коефіцієнт повноти інформації (Кп.ін.) 

 

                                                  ,                                        (1.5) 

де Ін. – обсяг інформації, що є в розпорядженні ОПР, %; 
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    Інеобх. – обсяг інформації, необхідної для ухвалення обґрунтованого 

рішення, %.   

 

Слід зазначити, що коректний розрахунок зазначених показників, який 

надає можливість стверджувати про високий рівень безпеки інформаційного 

процесу підприємства, можливий лише за наявності інформації, отриманої 

шляхом моніторингу діяльності його інформаційної служби [204]. 

Безумовно, зазначені групи показників є вкрай важливими для 

оцінювання інформаційного процесу підприємства, однак, оцінювання саме 

інформаційного процесу управління за наведеною системою показників було б 

неповним, адже були б відсутні результати оцінки інформації, що надає 

можливість досить точно оцінити поточний стан підприємства з точки зору 

його найважливіших сфер діяльності – фінансової, трудової та виробничої. 

Адже, загальновідомо, аналіз поточної діяльності підприємства є підставою для 

виявлення необхідності майбутніх змін, а, отже, розробки та обґрунтування 

нових управлінських рішень. Від того, наскільки результативною буде 

інформація, вироблена у процесі реалізації інформаційного процесу управління, 

значною мірою залежить ефективність майбутнього управлінського рішення. 

Отже, на наш погляд, доповнення існуючої класифікації показників оцінювання 

інформаційного процесу блоком показників результативності інформаційного 

процесу є цілком правомірним, адже надає можливість перенести даний процес 

саме у площину управління. 

Показники фінансової сфери передбачають комплексну оцінку джерел 

засобів підприємства (пасивів) і напрямів їхнього використання (активів), 

показники виробничої сфери є одним з найважливіших напрямів визначення 

ефективності функціонування підприємства, оскільки відображують його 

спроможність досягати встановлених цілей, оцінюючи показники трудової 

сфери, мають на меті визначення стану учасників підприємства [17]. Отже, 

цілком очевидно, що показники групи результативності інформаційного 

процесу є загальновідомими, їх розрахунок здійснюється майже щоденно на 
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більшості вітчизняних промислових підприємствах, в чому і полягає основна 

перевага застосування запропонованої методики. Однак, майже ніхто не 

намагається використовувати їх для оцінювання саме інформаційного процесу 

управління підприємства та вибору, на підставі цього, подальшого сценарію 

його діяльності [309]. Тобто основна проблема полягає у відсутності єдиної 

загальновизнаної методики оцінювання інформаційного процесу управління 

промислового підприємства, яка б надавала можливість кількісно та якісно 

реалізувати даний процес з урахуванням інформації, отриманої у результаті 

аналізу показників найважливіших сфер діяльності підприємства. Це, у свою 

чергу, підвищить ступінь обґрунтованості управлінського рішення щодо вибору 

найефективнішого напряму подальшої діяльності підприємства. Цей факт 

пояснює причину відсутності сьогодні на більшості вітчизняних промислових 

підприємствах дієвих систем оцінювання інформації та інформаційних 

ресурсів, що суттєво ускладнює оцінювання інформаційних процесів 

управління і цінності інформації у системах управління [ 18 ]. 

Зазначені обставини вимагають проведення подальших досліджень, 

спрямованих на обґрунтування, за допомогою математичного апарату, вибору 

показників оцінювання інформаційного процесу управління промислових 

підприємств України, розробку дієвої методики їх оцінювання і, що 

найголовніше, ретельного аналізу отриманої інформації з метою удосконалення 

діяльності підприємства шляхом прийняття ґрунтовних управлінських рішень 

та своєчасної реалізації коригуючих дій.   

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. На основі узагальнення наукових публікацій уточнено та розкрито 

сутність інформації з урахуванням особливостей її використання в управлінні 

сучасними промисловими підприємствами в умовах розвитку глобальних 
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економічних відносин на підставі систематизації та узагальнення теоретико-

методичних підходів до її розуміння, що дозволить якісно використовувати 

можливості інформації з метою зниження рівня невизначеності у процесі 

управління шляхом впорядкування господарських процесів та їх узгодження із 

зовнішнім середовищем і внутрішніми потребами підприємства. 

2. За результатами аналізу літературних джерел та наукових підходів 

визначено основний зміст інформаційних процесів, здійснено їх групування 

залежно від родового поняття та ключових характеристик, надано визначення 

інформаційного процесу з позиції забезпечення ефективної взаємодії між 

структурними елементами підприємства та його зовнішнім середовищем, що 

сприятиме прийняттю керівниками підприємств раціональних рішень щодо 

формування оптимальної стратегії досягнення встановлених цілей;  

3. Обґрунтовано та доведено потребу в інформації та інформаційних 

процесах на різних стадіях управління промисловим підприємством шляхом 

аналізу його особливостей в умовах інформатизації для розробки дієвого 

механізму управління, що є обов’язковою складовою економічного успіху 

підприємства та сприяє отриманню лідируючих позицій на ринку; 

4. Проаналізовано змістову характеристику поняття «інформаційний 

процес управління», уточнено його визначення на підставі виділення 

інформаційної складової, як одного з найважливіших об’єктів управління, що 

дозволить удосконалити загальний алгоритм його формування;  

5. Шляхом узагальнення теоретичного та практичного досвіду 

оцінювання інформаційних процесів на підприємстві розкрито її соціально-

економічну сутність та визначено основні показники, які використовуються. 

Додано показники результативності діяльності підприємства, які дозволять 

оцінити саме інформаційні процеси управління промисловим підприємстовм 

що найповнише відображатиме стан підприємства перспективний чи поточний 

та сприятиме ефективному формуванню інформаційних процесів в 

управлінській діяльності промислового підприємства; 
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Основні висновки, пропозиції та результати досліджень, отримані в 

даному розділі, опубліковані в роботах [296, 297, 298, 299, 300]. 

Список використаних джерел: [1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,  67, 69, 70, 71, 72,  73, 75, 76, 77, 

77 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 103, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 112, 113, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 

155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172,  173,  174, 

175, 177, 178, 179, 180, 181, 182,  184, 188, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 208, 209, 210, 212, 217, 218, 219, 222, 224, 228,  228, 229, 233, 233, 235, 

237, 239, 240, 240, 242,  242, 243, 246, 248, 253,  254, 256, 256, 260, 261, 264, 264, 

266, 270, 272, 273, 277, 277, 278, 282, 284, 285, 289, 292, 308, 312, 315, 316, 320, 

323, 324, 326, 327]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

 

2.1. Аналіз проблем в управлінні промисловими підприємствами 

Харківської області (на прикладі машинобудівної галузі) 

 

 

Машинобудування в Україні є однією з найголовніших та стратегічних 

галузей в економіці. Машинобудівна галузь відіграє значну роль у зростанні 

економіки багатьох країн у світі та грає ключову роль у створенні їх 

матеріально-технічної бази. У сучасних умовах їй належить винятково важлива 

роль у прискоренні науково-технічного прогресу. Так важка промисловість 

формує понад 80% загальної вартості реалізованої продукції промисловості, 

зокрема на машинобудування припадає 12 –14% [292].  

Слід зазначити, що за останні роки структура промислового виробництва 

дуже змінилася і це пояснюється загальним падінням, а не структурними 

змінами. Машинобудування і видобувна промисловість зменшилася в загальній 

структурі на 13,9% проти 2013 року, машинобудування - мінус 7%, легка 

промисловість - мінус 2,3%. 

З 2016 року продукції машинобудування реалізовано на 13800 млн. Грн. 

За цей період підприємства машинобудування отримали замовлень на 

виробництво продукції, виконання робіт, послуг на 11800 млн. Грн, з них 

частка іноземних замовлень становить 4300 млн. Грн, або 36,4%, - 

наголошується в звіті. - на підприємства Харківщини припадає 12% обсягу 

реалізованої продукції машинобудування України, що вивело регіон за цим 

показником на 2 позицію серед регіонів, вперше за роки. 

Лідерами галузі є Німеччина, Японія, Англія, Італія, Китай, яких частка 

машинобудування займає від 30-50% загального обсягу промислової продукції. 
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В Україні ця частка в 2-3 рази нижче, становить лише 10,9% невеликий 

показник як для країни, яка позиціонує себе індустріально-розвинутою 

державою. 

 

Німеччина Японія Англія Італія Китай Україна
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Рис. 2.1. Лідери машинобудівної промисловості 

 

Загальну картину розвитку промисловості і машинобудування, зокрема, 

дозволяє сформувати індекс промислової продукції, який є середньозваженою 

величиною, розраховується за даними про розподіл валової доданої вартості 

різних видів діяльності і окремих індексів кожного товару в галузі (табл. 2.1), 

індекс промислової продукції знижується з кожним роком як для підприємств 

машинобудування, так і для промисловості в цілому. 

Таблиця 2.1 

Індекси промислової продукції,% до попереднього року 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Промисловість 108,0 99,3 95,7 89,9 87,0 102,8 94 98 

Машинобудування 115,4 96,7 86,4 79,4 85,9 102,0 110 72 

Важке машинобудування 123,7 107,5 81,8 82,0 66,7 108,0 98 95 
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Обсяг реалізованої продукції підприємств галузі машинобудування в 

порівнянні з показником реалізації всієї промисловістю є дуже великою. Як 

видно з табл. 2.2, піком зростання даного показника є 2012, коли обсяг 

реалізації досяг показника в 140539,3 млн. грн., а в 2010 та 2014 рр., навпаки, 

кризові - всього 97056,9 і 101924,7 млн. грн. відповідно. Такі зміни пов'язані 

насамперед зі зміною кон'юнктури ринку і інфляцією, які викликали зміни в 

ціні на продукцію машинобудування і її попит. 

Таблица 2.2 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн. 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Промисловість 1322408  1428839  1776604  1075323  20153031 2508579,5 

Машинобудування 113926,6 101924,7 115261,7 131351,8 167649 182103,1 

 

Частка важкого машинобудування становить близько 35% обсягу 

реалізації всього машинобудування, тобто стільки ж, скільки і 

автомобілебудування, тому тенденції зміни цієї області відповідають загальним 

тенденціям машинобудування. Однак пік реалізації продукції важкого 

машинобудування припадає на 2015 рік., що пов'язано з ростом цін і 

активізацією збуту. 

Фінансовий результат до оподаткування підприємств машинобудування в 

2014 швидко знижувався, досягнувши шкоди в 20501,5 млн. грн., причому 

64,7% всіх підприємств отримали прибуток у розмірі 9841,6 млн. грн., а решта - 

значні збитки. 

Ситуація в важкому машинобудуванні дещо краще, адже за останні роки 

не спостерігалося радикальних змін в показниках. 

Звичайно, за 2014 підприємства мали переважно збиток, який мав 

тенденцію до зменшення вже в наступному році. 

Динаміку зміни фінансового результату до оподаткування представлений 

на рис. 2.2. 
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Рис. 2. 2. Фінансовий результат до оподаткування машинобудівної галузі і 

важкого машинобудування, млн. грн. 

 

Аналізуючи діяльність машинобудівних підприємств за обсягами 

реалізованої продукції та отриманими фінансовими результатами, слід 

відзначити, що загальний обсяг реалізованої продукції спадає. 

Машинобудування, як і його складові, має рентабельність вище середнього 

значення по промисловим підприємствам. Однак, у 2014 році через, переважно, 

збиткову операційну діяльність підприємства даної галузі демонструють 

негативні значення показників рентабельності. Кризові явища економічного 

характеру, посилені політичними негараздами, виявилися занадто серйозними і 

викликали падіння попиту і пропозиції, дестабілізуючи фінансово-економічну 

ситуацію. 

Фінансові результати діяльності промислових підприємств за період 

2012-2018 рр. наведено в табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Порівняльні фінансові результати діяльності промислових 

підприємств за період 2012-2018 рр. 

 

Рік 

Чистий прибуток (збиток), 

млн. грн. 

Кількість підприємств до 

загальної кількості, % 

промисловість машинобудування промисловість машинобудування 

2012 32229,9 10777,9 60,8 65,6 

2013 2 592,4 9268,8 60,7 65,2 

2014 -4535,2 3046,8 62,1 64,1 

2015 -4181,1 2768,6 63,3 65,2 

2016 -188267,9 -15374,0 72,6 74,0 

2017 -24724,7 -732,2 72,5 76,9 

2018 72065,5 5039,7 69,0 75,7 

 

Як видно із наведених даних, найбільш успішною діяльність підприємств 

машинобудівного комплексу була у 2012 р., коли загальний фінансовий 

результат склав 10,7 млрд грн, у попередніх періодах найкращого результату 

галузь досягла у 2007 р., у цей період фінансовий результат підприємств 

машинобудування від звичайної діяльності до оподаткування склав 

5,128 млрд. грн.  

Хоча в машинобудуванні за підсумками 2012 р. фінансові результати 

були дещо кращими, ніж у промисловості загалом, оскільки кількість збиткових 

підприємств досягла лише 32,8 %. З 2014 і по 2017 рік показники 

погіршувались, і, у підсумку, чистий збиток підприємств промисловості досяг 

24724,7 млн. грн. Якщо говорити про фінансові результати підприємств 

машинобудування, то, їх збитки у 2017 році досягли позначки –732,2млн грн. 
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Рис. 2.3. Динаміка рентабельності операційної діяльності підприємств 

машинобудування за 2012-2017 рр. 

 

Машинобудування, як і його складові, мають рентабельність вище, ніж 

середня по промисловим підприємствам. Однак в 2015 р. за отриманням 

переважно шкоди від операційної діяльності підприємства даної галузі 

характеризуються негативною рентабельністю. Кризові явища економічного 

характеру, посилені політичними негараздами, виявилися занадто серйозними і 

викликали падіння попиту і пропозиції, дестабілізуючи фінансово-економічну 

ситуацію. 

Статистика всіх показників промисловості України відображає значний 

спад в 2015. Як вже зазначалося, це пов'язано з початком антитерористичної 

операції на сході країни і втратою контролю над частиною територій, а також з 

тимчасовою окупацією Кримського півострова. Більшість підприємств 

машинобудування Донецької і Луганської областей залишилися на 

непідконтрольних України територіях, а їх фінансові результати (які в 
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попередні роки були позитивними) не враховуються Державним комітетом 

статистики [43]. 

За думкою Н. В. Шандонової основними факторами негативного впливу 

на розвиток машинобудівних підприємств є наступні [10]: 

скорочення витрат на розвиток національного виробництва ; 

зниження попиту на інвестиційну техніку;  

втрата ринків збуту, скорочення експорту;  

ліквідація зони вільної торгівлі між Україною і СНД, розрив економічних 

відносин з Росією; 

скорочення внутрішнього ринку; 

відсутність модернізації машинобудівного виробництва; 

технологічне відставання;  

втрата інвестиційної привабливості; 

зниження конкурентоспроможності продукції; 

критична зношеність основних фондів.  

Аналіз наукових досліджень [1–10] дозволив дійти висновку, що усі 

проблеми, які характеризують сучасний стан машинобудівної галузі України, 

можливо згрупувати у наступні 5 груп:  

 проблеми територіальної доцільності розміщення;  

 проблеми внутрішнього ринку;  

проблеми фінансового забезпечення;  

проблеми інноваційного забезпечення;  

проблеми кадрового забезпечення;  

проблеми державного регулювання.  

Детальну характеристику даних груп проблем наведено у табл. 2.4 

Підприємства машинобудівної галузі змушені функціонувати в умовах 

скорочення внутрішнього та зовнішнього попиту на продукцію у поєднанні зі 

скороченням обсягів фінансування та відсутністю державної підтримки. Ну це 

ті фактори на які власне саме підприємство не в змозі впливати, а лише 

адаптуватися. 
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Таблиця 2.4 

Сукупність загальних проблем функціонування машинобудівного 

комплексу України 
 

Група проблем Зміст 

Територіальної 

доцільності 

розміщення машинобудівної галузі на території України 

характеризується нерівномірністю і недостатньо ефективною 

територіальною структурою виробництва; 

відсутність міжгалузевої збалансованості виробництва на основі 

закінченого технологічного циклу; 

структура машинобудування характеризується переважанням 

металомістких і недостатнім розвитком наукомістких галузей; 

вузьковідомчий підхід у забезпеченні заводів матеріалами та 

сировиною ускладнює кооперативні зв’язки, підвищує вартість 

перевезень напівфабрикатів. 

Внутрішнього 

ринку 

неконкурентоспроможність вітчизняної техніки порівняно з 

імпортними аналогами; 

нерозвиненість інфраструктури внутрішнього ринку; 

недостатній рівень завантаження виробничих потужностей 

підприємств різних галузей, а також надмірність існуючих виробничих 

потужностей з огляду на реальні потреби внутрішнього і зовнішнього 

ринку; 

обмежений внутрішній попит на українську машинобудівну 

продукцію; 

залежність вітчизняних підприємств від постачань вузлів, деталей та 

комплектуючих виробів з інших країн, насамперед, з країн СНД; 

незначний обсяг участі  вітчизняних  машинобудівних  підприємств у 

міжнародних проектах; 

слабка диверсифікованість ринків збуту машинобудівної продукції 

Фінансового 

забезпечення 

недостатній рівень платоспроможності та рентабельності підприємств 

машинобудівної галузі; 

недостатність обігових коштів; 

недосконалість механізму середньо- та довгострокового кредитування; 

відсутність фінансових механізмів та інструментів, які створюють 

зацікавленість в інноваціях, а також стимулюють НДКР 

Інноваційного 

забезпечення 

низький рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств; 
застарілість основних засобів на підприємствах, що негативно впливає 

на конкурентоспроможність, якість та собівартість машинобудівної 

продукції 

Кадрового 

забезпечення 

значний відтік кваліфікованих інженерних і робітничих кадрів; 
недоліки у системі підготовки та перепідготовки кадрів для 

машинобудівної галузі 

Інформаційного 

забезпечення 

безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що 

потребують великих інвестицій, і, відповідно, посилення залежності 

від зовнішніх послуг (наприклад, постачальників програмного 

забезпечення); 

зміна ролі інформаційних технологій (ІТ) у господарській діяльності 

багатьох підприємств;  

під час виконання внутрішньофірмових процесів функція ІТ з 

допоміжної перетворилась у важливу складову продукту чи 

виробничих потужностей; зростання витрат у сфері ІТ 
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Продовження таблиці 2.4 

Група проблем Зміст 

Державного 

регулювання 

неефективна політика держави щодо діяльності монополістів і 

посередників, що призводить до підвищення вартості матеріалів, 

енергоресурсів; 

відсутність інвестиційно привабливого законодавства, дієвих гарантій 

для інвесторів 

 

Крім цього, залишаються невирішені проблеми які підприємствам 

доступні у вирішені і лише власноруч - доступ до актуальної, повної, 

достовірної, релевантної та своєчасної інформації, за допомогою якої в 

подальшому виникне можливість точного визначення оптимальної стратегії 

розвитку підприємства в умовах нестабільного конкурентного середовища. 

Підприємство не зможе досягти успіху на ринку, бути 

конкурентоспроможним без належного інформаційного забезпечення своєї 

діяльності. 

Ефективність використання інформаційних ресурсів підприємства 

визначає результативність реалізації та віконання не тільки його поточних 

завдань, а й стратегічних цілей розвитку. Підвищення рівня інформаційної 

підтримки діяльності підприємства приводить до збільшення оперативності та 

адекватності процесу прийняття управлінських рішень, зростання показників 

ефективності діяльності підприємства, стабілізації його фінансового стану. Все 

це веде до посилення конкурентних позицій підприємства на внутрішніх і 

зовнішніх ринках. 

У процесі дослідження для визначення рівня інформаційного 

забезпечення через оцінювання інформаційніх процесів управління 

промисловим підприємством використаються показники, які свідчать про 

ступінь стійкості положення підприємства, здатності випускати продукцію, що 

користується попитом на ринку і забезпечує підприємству одержання 

намічених та стабільних кінцевих результатів. А саме: показники 

рентабельності підприємства, показники фінансової стійкості, та ліквідності.  

Дослідження ефективності використання інформаційних ресурсів на 

машинобудівних підприємствах свідчить про існування слабких місць. На 
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машинобудівних підприємствах Харківського регіону спостерігається 

порушення в ліквідності підприємств (таблиця 2.5). 

Таблиця 2.5 

Показники ліквідності підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Показники ліквідності 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

00213121 ДП «Завод «Електроважмаш» 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,18 0,16 0,44 0,43 0,58 

Загальний коефіцієнт покриття 1,67 1,54 1,37 1,41 1,79 

Коефіцієнт поточної ліквідності 4,42 5,30 6,15 4,26 3,96 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
0,65 0,63 15,77 4,89 4,09 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізованих 

активів та постійних пасивів 
0,72 0,73 0,68 0,77 0,81 

Строк погашення кредиторської заборгованості 49,83 47,63 48,93 37,94 33,71 

00236010 ПАТ «Завод ім. Фрунзе » 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,11 0,13 0,29 0,19 0,89 

Загальний коефіцієнт покриття 3,52 2,11 4,97 4,21 6,69 

Коефіцієнт поточної ліквідності 4,17 2,27 5,69 4,94 8,19 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
0,61 0,65 0,66 0,60 3,32 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізованих 

активів та постійних пасивів 
0,87 0,83 0,85 0,83 0,66 

Строк погашення кредиторської заборгованості 4,78 8,67 4,85 6,36 7,69 

00214534 ПрАТ «Завод Південкабель» 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,34 0,42 0,31 0,12 0,37 

Загальний коефіцієнт покриття 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт поточної ліквідності 0,05 0,09 0,00 0,00 0,00 

Коефіцієнт співвідношення 

швидкореалізованих активів та пасивів 
0,28 0,23 0,21 1,01 0,05 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізованих 

активів та постійних пасивів 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Строк погашення кредиторської заборгованості 7,32 7,94 6,29 8,37 10,78 

00165712 ПАТ «Світло Шахтаря» 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,63 2,34 0,03 0,02 0,04 

Загальний коефіцієнт покриття 8,92 5,65 3,59 3,77 2,67 

Коефіцієнт поточної ліквідності 9,55 5,66 3,60 3,77 2,67 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
47,76 169,28 189,0 0 0 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізованих 

активів та постійних пасивів 
0,22 0,24 0,33 0,32 0,23 

Строк погашення кредиторської заборгованості 7,83 10,70 16,79 28,34 63,36 

05808853 ПрАТ «Харківський підшипниковий завод» 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,02 0,020 0,02 0,00 0,03 

Загальний коефіцієнт покриття 1,68 1,765 3,47 1,62 1,30 
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Продовження таблиці 2.5 

Показники ліквідності 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт поточної ліквідності 1,68 1,779 4,19 2,96 1,55 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
0,06 0,042 0,03 0,06 0,05 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізова-

них активів та постійних пасивів 
2,06 2,226 5,21 42,84 0,00 

Строк погашення кредиторської 
заборгованості 

30,08 33,20 36,21 100,60 298,80 

32565419 ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод»  

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,017 0,015 0,003 0,002 0,039 

Загальний коефіцієнт покриття 1,93 2,29 2,21 1,58 1,22 

Часний поточний коефіцієнт покриття 2,51 2,49 2,65 2,26 1,63 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
0,18 0,05 0,01 0,06 0,10 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізова-

них активів та постійних пасивів 
1,08 0,84 0,99 1,53 0 

Строк погашення кредиторської 

заборгованості 
31,21 29,62 30,83 117,8 279,9 

01056362 ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих вагонів» 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0 0,3084 0 0 0,017 

Загальний коефіцієнт покриття 2,534 2,6115 3,252 3,434 5,029 

Часний поточний коефіцієнт покриття 4,613 3,4587 3,5602 4,1744 5,5895 

Коефіцієнт співвідношення швидкореалізо-

ваних активів та пасивів 
0,003 0 0 0,057 0,066 

Коефіцієнт співвідношення важкореалізова-

них активів та постійних пасивів 
0,857 0,7445 0,845 0,929 0,882 

Строк погашення кредиторської 

заборгованості 
10,24 9,6123 7,161 12,31 10,51 

 

Узагальнюючим показником ліквідності є коефіцієнт загальної 

ліквідності (коефіцієнт покриття), що свідчить скільки грошових одиниць 

оборотних активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових 

зобов’язань. Теоретичне значення даного показника – від 1,5 до 2. У більшості 

досліджуваних підприємств (ПАТ «Світло Шахтаря» ПАО «Завод ім. Фрунзе», 

ДП «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ») цей показник значно перевищує 

рекомендовані значення, що свідчить про значне нагромадження запасів на 

підприємстві, відволікання коштів у дебіторську заборгованість може бути 

пов’язане з неефективним управлінням активами. У той же час підприємства, 

можливо, не повністю використовує свої можливості з одержання кредитів. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє визначити частку 

короткострокових зобов’язань, що підприємство може погасити найближчим 

часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості й реалізації інших 

активів. У досліджуваних підприємств також спостерігається порушення з боку 

його можливості негайно погасити свої борги.  

Коефіцієнт поточної ліквідності цей показник показує платіжні 

можливості підприємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови 

своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. Теоретично значення 

коефіцієнта вважається достатнім, якщо воно перевищує 0,6. 

Строк погашення кредиторської в динаміці збільшується з кожним роком 

майже в 2 рази. Що також свідчить про неспроможність відповідати за своїми 

зобов’язаннями. 

Таблиця 2.6 

Показників фінансової стійкості підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Показники ліквідності 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

00213121 ДП  «Завод «Електроважмаш» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,5481 0,5405 0,3744 0,3930 0,4556 

Коефіцієнт автономії  0,3541 0,3509 0,2724 0,2821 0,3130 

Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,2756 0,2674 0,3381 0,2547 0,2079 

Коефіцієнт покриття заборгованості 

джерелами фінансування 
0,1044 0,0981 0,0642 0,0680 0,0857 

Коефіцієнт фінансового ризику 1,8244 1,8500 2,6712 2,5446 2,1951 

Доход на вкладений капітал 0,2211 0,2293 0,2192 0,2494 0,2202 

Коефіцієнт довгострокового залучення 0,08 0,02 0,29 0,27 0,39 

00236010 ПАО «Завод ім. Фрунзе » 

Коефіцієнт фінансової стійкості 2,2587 1,6169 3,2533 4,0483 4,9952 

Коефіцієнт автономії  0,6931 0,6179 0,7649 0,8019 0,8332 

Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,1256 0,1744 0,1499 0,1768 0,3654 

Коефіцієнт покриття заборгованості 

джерелами фінансування 
0,2691 0,1650 0,4994 0,6246 0,6283 

Коефіцієнт фінансового ризику 0,4427 0,6185 0,3074 0,2470 0,2002 

Доход на вкладений капітал 0,3713 0,3810 0,2369 0,2605 0,2516 

Коефіцієнт довгострокового залучення 0,20 0,17 0,14 0,09 0,06 

00214534 ПрАТ « Завод Південкабель» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 3,0155 2,5412 3,4538 3,3210 2,4854 

Коефіцієнт автономії  0,7510 0,7176 0,7755 0,7686 0,7131 

Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,3100 0,3944 0,3924 0,4038 0,4108 
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Продовження таблиці 2.6 

Показники ліквідності 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 
Коефіцієнт покриття заборгованості 
джерелами фінансування 

0,3334 0,2440 0,3690 0,3750 0,3056 

Коефіцієнт фінансового ризику 0,3316 0,3935 0,2895 0,3011 0,4023 

Доход на вкладений капітал 0,2503 0,2790 0,1992 0,1299 0,1651 

Коефіцієнт довгострокового залучення 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

00165712 ПАТ «Світло Шахтаря» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 10,0954 6,1269 3,8247 3,3456 1,9651 

Коефіцієнт автономії  0,9099 0,8597 0,7927 0,7699 0,6627 

Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,7850 0,7599 0,6758 0,6840 0,7673 
Коефіцієнт покриття заборгованості 
джерелами фінансування 

0,4421 0,2804 0,1499 0,1281 0,0679 

Коефіцієнт фінансового ризику 0,0991 0,1632 0,2615 0,2921 0,5028 

Доход на вкладений капітал 0,2545 0,2311 0,3189 0,1887 0,1241 

Коефіцієнт довгострокового залучення 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

05808853 ПрАТ «Харківський підшипниковий завод» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,2521 0,2497 0,5618 0,2862 -0,2336 

Коефіцієнт автономії  0,2013 0,1998 0,3597 0,2225 -0,3048 

Коефіцієнт маневреності власних коштів -1,0652 -1,2262 -0,8614 -1,8388 0 
Коефіцієнт покриття заборгованості 
джерелами фінансування 

0,0884 0,0828 0,1355 0,1105 0,0730 

Коефіцієнт фінансового ризику  3,9669 4,0044 1,7799 3,4935 0,0000 

Доход на вкладений капітал 0,1553 0,1728 0,5423 0,0028 0,0136 
Коефіцієнт довгострокового залучення 
коштів 

0,69 0,67 0,52 0,65 2,28 

01056362 ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих вагонів» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 5,9374 5,7186 11,7872 7,2020 9,0979 

Коефіцієнт автономії  0,8559 0,8512 0,9218 0,8781 0,9010 

Коефіцієнт маневреності власних коштів 0,1422 0,2555 0,1550 0,0709 0,1174 

Коефіцієнт покриття заборгованості 

джерелами фінансування 
1,2179 1,1557 22,6758 11,6342 12,7886 

Коефіцієнт фінансового ризику  0,1684 0,1749 0,0848 0,1389 0,1099 

Доход на вкладений капітал 0,0043 0,0084 0,0093 0,0184 0,0236 
Коефіцієнт довгострокового залучення 
коштів 

0,04 0,01 0,00 0,07 0,06 

32565419 ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,2726 0,3397 0,3382 0,1401 -0,1077 

Коефіцієнт автономії  0,2142 0,2536 0,2527 0,1229 -0,1207 

Коефіцієнт маневреності власних коштів -0,0871 0,1562 0,0050 -0,5310 0 
Коефіцієнт покриття заборгованості 
джерелами фінансування 

0,0442 0,0499 0,0536 0,0366 0,0344 

Коефіцієнт фінансового ризику  3,6678 2,9439 2,9569 7,1397 0 

Доход на вкладений капітал 0,1918 0,2855 0,2642 0,0707 0,0399 
Коефіцієнт довгострокового залучення 
коштів 

0,49 0,38 0,48 0,43 0 

 

Коефіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) 

характеризує частку власних коштів підприємства (власного капіталу) у 
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загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність.  Практика свідчить, що 

загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел 

фінансування, тобто джерела фінансування підприємства повинні бути хоча б 

наполовину сформовані за рахунок власних коштів. Таким чином, критичне 

значення коефіцієнта автономії повинне складати 0,5. Однак, на 00213121 

ДП «Завод "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ», 05808853 ПрАТ «Харківський 

підшипниковий завод» значення даного коефіцієнту є критичним та існує 

значна залежність від зовнішніх джерел фінансування, а також свідчить про 

існування проблем з фінансовою стійкістю підприємств. Також, на вказаних 

підприємствах машинобудування (ДП  «Завод "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»,  ПрАТ 

«Харківський підшипниковий завод») прослідковується посилення залежності 

підприємства від зовнішніх інвесторів та кредиторів, тобто про зниження 

фінансової стійкості 

Отже, отримані результати дослідження підприємств машинобудівної 

галузі Харківського регіону свідчить про значні проблеми в управлінні їх 

діяльності а саме порушення в інформаційних процесах управління та потребує 

негайного вирішення.  

 

 

2.2. Формування системи показників оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління 

 

 

Сьогодні забезпечення ефективного управління промисловими 

підприємствами вимагає першочергового вирішення проблем підвищення 

якості функціонування інформаційного процесу у системі менеджменту, що 

обумовлене безперервним зростанням потреби в оперативній, адекватній, 

достовірній, об’єктивній інформації економічного, виробничого, фінансового та 

іншого характеру у процесі розробки й реалізації управлінської політики 

підприємства. Процес прийняття раціонального управлінського рішення або 
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обґрунтування його вибору з безлічі альтернативних варіантів з метою обрання 

найвигіднішого напряму розвитку господарської діяльності підприємства 

потребує своєчасної та найповнішої інформації. У зв’язку з цим, інформаційне 

забезпечення господарської діяльності підприємства, що є однією з 

найважливіших складових інформаційного процесу управління, має включати 

безперервний цілеспрямований вибір відповідних інформативних показників 

для прийняття найдоцільніших управлінських рішень за всіма аспектами 

економічної діяльності суб’єкта господарювання. 

Показники, що формуються із внутрішніх джерел інформації 

підприємства за даними управлінського і фінансового обліку, складають основу 

інформаційного процесу управління господарською діяльністю промислового 

підприємства. Для зручності використання їх доцільно об’єднати за 

предметною областю  у показники трудової, виробничої та фінансової сфери 

відповідно до найвищої частоти згадувань цих груп показників в працях 

науковців [125, 128, 131, 140, 153, 173, 186]. 

Перелік показників оцінювання інформаційного процесу управління 

сформовано на основі теоретичного узагальнення праць вчених в даній сфері 

[13, 16, 17, 26, 27, 84, 106, 125] та розглянуто у 1.3. Це показники, що 

відповідно до уточненого автором поняття «інформаційний процес 

управління», характеризують результативність діяльності основних підрозділів 

на підприємстві: виробничого, фінансового, відділу кадрів. 

Основними з показників трудової сфери, отриманих в результаті 

теоретичного аналізу, є: розмір середньої заробітної плати (Т1); розмір 

середньої заробітної плати штатних робітників (Т2); продуктивність праці (Т3); 

фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним працівникам 

(Т4); коефіцієнт плинності кадрів (Т5); кількість прогулів (Т6); чисельність 

виробничого персоналу (Т7); загальна чисельність працівників (Т8). 

Серед показників виробничої сфери зазвичай аналізуються: фондовіддача 

(В1); фондомісткість (В2); фондоозброєність (В3); коефіцієнт завантаження 
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основних фондів (В4); коефіцієнт оновлення основних фондів (В5); коефіцієнт 

зносу основних фондів (В6); коефіцієнт придатності основних фондів (В7).  

З фінансових показників обирають коефіцієнти: абсолютної ліквідності 

(Ф1), покриття (Ф2), автономії (Ф3), рентабельності майна (Ф4), оборотності 

оборотних активів (Ф5), оборотності необоротних активів (Ф6), маневреності 

власного капіталу (Ф7), показники власного оборотного капіталу (Ф8). 

Запропонована система інформативних показників широко 

використовується як зовнішніми, так і внутрішніми користувачами – вона 

добре себе зарекомендувала у процесі фінансового аналізу, планування, 

розробки фінансової стратегії і політики за основними аспектами економічної 

діяльності підприємства, оскільки надає найбільш агреговане уявлення про 

результати його фінансової діяльності. До переваг системи показників як 

джерела інформаційного забезпечення процесу управління промисловим 

підприємством фахівці відносять [291]:  

уніфікованість, адже інформація базується на загальноприйнятих 

стандартизованих принципах обліку, а це, у свою чергу, дозволяє 

використовувати типові технології і алгоритми фінансових розрахунків за 

окремими аспектами формування і розподілу фінансових ресурсів, а також 

порівнювати ці показники з іншими аналогічними підприємствами;  

чітку періодичність формування (у встановлені нормативні терміни);  

високий ступінь надійності та достовірності, тобто зазначені показники, 

як джерело інформації для прийняття управлінських рішень, адекватно 

відображають реальний стан і результати господарської діяльності 

підприємства  (звітність, що формується на базі фінансового обліку, надається 

зовнішнім користувачам і підлягає зовнішньому аудиту);  

змістовність, що забезпечує відображення не тільки вартісних, але й 

натуральних значень показників; 

значущість, так як саме аналіз даних показників впливає на результати 

фінансових рішень; 
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своєчасність, бо вони забезпечують можливість формування інформації за 

відповідними періодами її використання; 

зрозумілість, що характеризується простотою формування відповідної 

інформації за рахунок запропонованої системи показників, узгодженістю зі 

стандартами розуміння тими категоріями користувачів, для яких вона 

призначена; 

релевантність (вибірковість), що визначає досить високий ступінь 

використання сформованої системи інформаційних показників у процесі 

управління діяльністю промислового підприємства; 

порівнянність – визначає можливість порівняльної оцінки вартості і 

результатів фінансової діяльності, проведення порівняльного аналізу діяльності 

підприємства на основі зазначених показників; 

ефективність передбачає, що витрати на залучення даних інформаційних 

показників не перевищують ефект, отриманий в результаті їх використання; 

стійкість, тобто здатність управлінської інформації реагувати на зміни 

вхідних даних та зберігати необхідну точність; 

повнота, коли кількість показників та їх інформаційна змістовність є 

достатньою для формування такого обсягу інформації, який є зрозумілим та 

достатнім для прийняття раціонального управлінського рішення. 

Враховуючи вищезазначене, можна сказати, що цінність інформаційного 

забезпечення в управлінському процесі промислового підприємства є 

комплексним показником якості інформації, її міри для задоволення 

інформаційних потреб аналізу господарської діяльності й прийняття, на цій 

основі, ґрунтовних управлінських рішень. Наприклад, у системах управління 

виробництвом, цінність інформації визначається ефективністю здійснюваного 

на її основі економічного управління, або приростом економічного ефекту 

функціонування системи управління, зумовленим прагматичними 

властивостями інформації. У цьому разі одиницею вимірювання інформації є 

грошова одиниця. Будь-яке цільове управління передбачає об’єднання видів 
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інформаційно-аналітичного забезпечення, виходячи зі змістової характеристики 

цілей управління. 

Загалом, можна сказати, що ефективність використання інформаційних 

процесів в управлінському процесі залежить та характеризується саме 

повнотою інформації (С), що невід’ємно пов’язана із своєчасністю її обробки в 

управлінських системах та її достовірністю.  

Формалізовано ефективність використання інформаційного процесу у 

процесі управління промисловим підприємством характеризується певними 

умовами (формули 2.1 і 2.2) [291]: 

 

        (2.1) 

 

Або 

 

                          (2.2) 

 

де v – обсяг оброблювальної інформації у процесі прийняття 

управлінського рішення; 

vmin – мінімально допустимий обсяг оброблювальної інформації, що є 

достатнім для прийняття управлінського рішення. 

 

На основі узагальнення літературних джерел [35, 36, 291] у межах даного 

дослідження встановлено і вважатиметься обов’язковою умовою використання 

інформаційного процесу у процесі управління промисловим підприємством  

умова (2.1).  

Відповідно до змін інформаційних потреб системи управління 

підприємством, виникають нові вимоги до інформаційного забезпечення 

процесу прийняття управлінських рішень. Інформаційне поле має 

характеризуватися доречністю у процесі обробки інформації та реалізації 

інформаційного процесу управління підприємства. Тобто необхідно 
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дотримуватися балансу між повнотою та доречністю при формуванні 

інформаційного масиву. Пріоритет має бути відданий інформації, яка є дійсно 

необхідною для прийняття управлінських рішень. До того ж, необхідною 

умовою є також забезпечення балансу між повнотою та стислістю, що 

допомагає особі, яка приймає рішення, її швидко сприймати та осмислювати. 

Саме стислість інформації у сучасній системі управління діяльністю 

промислового підприємства є однією з пріоритетних вимог ефективного 

використання інформаційного процесу. 

Одночасне використання  зазначених показників, як джерела інформації 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень ускладнює саму процедуру 

генерування інформаційного поля та знижує достовірність отриманих 

результатів внаслідок наявності мультиколінеарності між економічними 

показниками. Тому, у дисертаційному досліджені для забезпечення стислості 

інформаційного забезпечення процесу управління на підприємствах  

машинобудівної галузі Харківської області (ПАТ «Світло шахтаря», ДП завод 

«Електроважмаш», ПАТ «Завод Піденкабель», ПАТ «Завод Фрунзе», ДП «УДЦ 

по експлуатації спеціалізованих вагонів», ПрАТ «Харківський підшипниковий 

завод», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод») за допомогою 

експертного методу було визначено основні якісні характеристики інформації, 

які забезпечують її повноту та досягнення стислості інформаційного масиву.  

В експертному оцінювані взяло участь 10 експертів, які у межах 

дослідження обиралися за ознакою їх формального професійного статусу – 

посади, наукового ступеня, стажу роботи та ін. Подібний підбір сприяв тому, 

що групу експертів сформували високопрофесійні спеціалісти з великим 

практичним досвідом у даній галузі. Серед них: 

голова економічного відділу ПАТ «Світло шахтаря»; 

заступник голови фінансово-розрахункового відділу ДП завод 

«Електроважмаш»; 

заступник генерального директора ПАТ «Завод Південкабель»; 
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голова відділу економічного прогнозування та планування ПАТ «Завод 

Фрунзе»; 

заступник відділу економічного планування ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів»; 

начальник фінансового департаменту ПрАТ «Харківський 

підшипниковий завод»; 

заступник генерального директору ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод»; 

начальник Управління національної та міжнародної стандартизації 

Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр 

проблем стандартизації, сертифікації та якості»; 

начальник Головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту 

України; 

голова Комітету з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської 

палати України. 

Експертне оцінювання здійснювалося шляхом проведення інтерв’ю з 

провідними фахівцями у галузі інформаційного забезпечення процесу 

управління на машинобудівних підприємствах. Головним дискусійним 

питанням було визначення головних якісних характеристик інформації, 

зазначених у дисертації, з метою досягнення її стислості у процесі 

використання інформаційного процесу. Метод інтерв’ю передбачав бесіду зі 

спеціалістом-експертом у певній області знання. Переваги цього методу 

полягають в тому, що прогнозист має можливість у процесі бесіди уточнювати 

та корегувати відповіді, що забезпечує достовірність отриманих результатів у 

ході дослідження. 

За результатами експертного оцінювання встановлено, що переважна 

кількість фахівців (8 з 10-ти) визначили повноту, достовірність, змістовність та 

доречність як базові якісні характеристики інформації. Саме зазначені 

показники якості інформації забезпечують ефективне використання 

інформаційного процесу на підприємствах машинобудування та можуть були 
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використанні для досягнення стислості інформації. Ступінь узгодженості думок 

експертів, оцінена за коефіцієнтом конкордації, на рівні 80% свідчить про 

достовірність проведеного опитування з приводу визначення пріоритетних 

критеріїв оцінки інформації для забезпечення ефективної реалізації 

інформаційних процесів управління промислових підприємств. 

Для визначення показників, що доцільно використовувати в управлінні 

промисловим підприємством, застосовано метод експертного оцінювання 

Т. Сааті [237], що ґрунтується на системі попарних порівнянь певних ознак за 

рівнями ієрархії. Модель ієрархії складається з таких рівнів: мета, критерії та 

альтернативи. Метою проведення експертного оцінювання є визначення 

показників оцінювання інформаційних процесів та, відповідно, можливості їх 

використання в управлінні промисловим підприємством за критеріями 

достовірності, ясності, повноти, цінності. При цьому повнота, достовірність, 

доречність та стислість є критеріями моделі, самі показники, виявлені в 

результаті теоретичного узагальнення літератури, – альтернативами. 

Модель ієрархії пріоритетів показників оцінювання інформаційних 

процесів управління на підприємстві представлена на рис. 2.4. 

 

Мета 
 Пріоритезація показників оцінювання інформаційних процесів 

управління на підприємстві 
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Рис. 2.4. Модель ієрархії пріоритетів показників оцінювання інформаційних 

процесів управління підприємством 
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Пріоритезація показників ґрунтується на визначенні попарних оцінок 

пріоритетів критеріїв. Система попарних оцінок суджень за методом аналізу 

ієрархії Т. Сааті призводить до результату, що може бути представлений у 

вигляді зворотно-симетричної матриці (табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Матриця парних порівнянь суджень за методом аналізу ієрархії Т. Сааті 

Фактор 1 (j-й фактор) … n 

1 (і-й фактор) 1  a (і,j) 

…  1  

n a (і,j)  1 

 

Елемент матриці a (і, j) визначається шляхом порівняння важливості і-го 

фактору з j-м за шкалою інтенсивності від 1 до 9, де оцінки мають наступне 

визначення: 

1– рівна важливість; 

3 – помірне домінування і-го фактора над j-м; 

5 – істотна перевага і-го фактора над j-м; 

7 – значна перевага і-го фактора над j-м;  

9 – дуже сильні перевага і-го фактора над j-м; 

2, 4, 6, 8 – відповідні проміжні значення. 

 

Визначення пріоритетності критеріїв при виборі альтернативи 

здійснюється за формулами (2.3-2.4) [237]: 

 

n

n

i

iji aw
1

,                                                     (2.3) 

 

n

i

iiнорм www
1

/

                                                 

(2.4)

 

де W – компонента власного вектору матриці (середнє значення оцінок 

пріоритетності); 



108 

Wнорм – нормований вектор матриці попарних порівнянь (вектор 

пріоритетів); 

aіj – значення елементів матриці. 

 

Оцінка узгодженості думок експертів здійснюється за формулами (2.5-

2.7) [79]: 
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де λ – власне значення матриці; 

Iс – індекс узгодженості; 

Iсс – середнє значення індексу узгодженості; 

ОС – відношення узгодженості; 

n – кількість критеріїв (альтернатив). 

 

Шляхом експертного оцінювання були отримані зведені результати з 

визначення вектору пріоритету базових якісних критеріїв інформації, що 

дозволяють обґрунтувати доцільність використання інформаційного процесу в 

управлінні конкретним промисловим підприємством (табл. 2.8). 

За оцінками експертів найважливішим критерієм оцінювання 

результативності використання інформаційних процесів в управлінні 

промисловим підприємством є достовірність – законність походження джерела 

інформації та відповідність інформації реальності (пріоритет склав 0,35), 

другим за важливістю критерієм є доречність (пріоритет 0,30), пріоритет 

змістовності та повноти складає 0,16 та 0,19 відповідно. 
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Таблиця 2.8 

Відносна важливість критеріїв визначення пріоритету показників при 

оцінюванні результативності інформаційного процесу управління 

підприємством 

Критерій якості 

інформації 

Значення важливості критеріїв  

Е
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Достовірність 0,36 0,33 0,41 0,39 0,41 0,25 0,34 0,28 0,38 0,37 0,35 

Змістовність 0,14 0,18 0,12 0,12 0,15 0,23 0,16 0,18 0,14 0,16 0,16 

Повнота 0,21 0,23 0,12 0,18 0,16 0,24 0,24 0,24 0,14 0,21 0,19 

Доречність 0,29 0,26 0,35 0,31 0,28 0,28 0,26 0,3 0,34 0,26 0,30 

 

Наступним етапом експертного оцінювання є визначення пріоритетів 

показників за якісними критеріями інформації. Розрахунок пріоритетів 

проводився окремо для показників трудової сфери, виробничої та фінансової. 

Результати розрахунків пріоритетності показників наведені в Додатку B. 

Із показників трудової сфери за критерієм достовірності, змістовності та 

повноти пріоритетним показником оцінювання є розмір середньої заробітної 

плати (Т1). Пріоритетність показника за зазначеними критеріями складає 0,22, 

0,22 та 0,21 відповідно. За критерієм доречності, найвищий пріоритет має 

показник продуктивності праці (Т3) – 0,21(Додаток B, табл. B.1. – B.4). 

Із показників, що характеризують виробничу сферу, найпріоритетнішими 

для оцінювання інформаційних процесів за зазначеними ключовими якісними 

характеристиками інформації на підприємстві є фондовіддача та 

фондомісткість. Середній вектор пріоритетів за достовірністю інформації 

становить 0,27, за критерієм змістовності для В1- 0,27; В2 – 0,20 (Додаток B, 

табл. B.1 – B.2), за критерієм повноти інформації для В1 – 0,22; В2 – 0,23 
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(Додаток B, табл. B.3), за критерієм доречності для В1 – 0,23; В2 – 0,24 (Додаток 

B, тбл. B.4). 

Серед групи фінансових показників за всіма критеріями переважає 

коефіцієнт покриття. Пріоритетність цього показника за критерієм 

достовірності складає 0,26, за критерієм змістовності – 0,31, за критерієм 

повноти – 0,28, за критерієм доречності – 0,24 (Додаток B, табл. B.1-B.4). 

Глобальний пріоритет альтернатив (показників оцінювання 

результативності інформаційних процесів з метою визначення можливості їх 

використання в управлінні підприємством) розрахований на основі множення 

матриці пріоритетності альтернатив за кожним з критеріїв на матрицю 

пріоритетності критеріїв, результати чого представлені у табл. 2.9. 

Таблиця 2.9 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів 

управління підприємством 
Показник Значення пріоритету 

(частка дисперсії) 

Показник Значення пріоритету 

(частка дисперсії) 

Т1 0.21 В5 0.07 

Т2 0.19 В6 0.07 

Т3 0.2 В7 0.06 

Т4 0.17 Ф1 0.22 

Т5 0.05 Ф2 0.26 

Т6 0.05 Ф3 0.22 

Т7 0.05 Ф4 0.07 

Т8 0.05 Ф5 0.05 

В1 0.24 Ф6 0.05 

В2 0.24 Ф7 0.05 

В3 0.23 
Ф8 0.04 

В4 0.07 

 

За емпіричними результатами дослідження було визначено, що найвищу 

пріоритетність для оцінювання інформаційних процесів управління на 

підприємстві за якісними критеріями змістовності, достовірності, повноти та 

доречності інформації мають показники розміру середньої заробітної плати 

(Т1), значення пріоритету – 0,21, фондовіддачі (В1) – 0,24 та фондомісткості 

(В2), пріоритет склав 0,24 та коефіцієнту покриття (Ф2) – 0,26. 

Рішення про достовірність вибірки показників оцінювання прийнято на 

основі значення відсотка дисперсії за показниками. Показники в межах груп 
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були проранговані за значенням глобального пріоритету. Достатньою 

вважається вибірка, для якої кумулятивний коефіцієнт дисперсії перевищує 0,7. 

Отже, показники оцінювання визначено на основі їх ранжування за ступенем 

пріоритетності і вибору тієї кількості показників, для яких сукупний відсоток 

дисперсії буде не нижчим за 0,7 і наступний показник, який не ввійшов до 

переліку пріоритетних, матиме відсоток дисперсії, що значно нижче 

попереднього, який ввійшов до пріоритетних (за аналогією до критерію Кеттела 

у факторному аналізі).  

Таким чином, сформована система показників оцінювання інформаційних 

процесів з метою визначення можливості їх використання в управлінському 

процесі промислового підприємства, яка повною мірою відображає такі якісні 

критерії інформації як достовірність, повнота, доречність та змістовність, 

включає показники середньої заробітної плати, середньої заробітної плати 

штатних робітників, продуктивності праці, фонду робочого часу, за який 

нарахована заробітна плата  штатним працівникам, показники фондовіддачі, 

фондомісткості, фондоозброєності, коефіцієнти абсолютної ліквідності, 

покриття, автономії (табл. 2.9). 

Кумулятивний відсоток дисперсії для обраних показників трудової сфери 

становить 0,77, для показників виробничої сфери – 0,71, для фінансових 

показників – 0,7. Значення відсотка дисперсії понад 0,7 свідчить про повноту 

вибірки для оцінювання інформаційних процесів управління на підприємстві з 

метою досягнення стислості інформації. Достовірність проведеного 

експертного оцінювання на основі МАІ Т. Сааті підтверджуються значеннями 

індексу узгодженості, який не перевищує нормативне значення 0,2, значеннями 

показника відношення узгодженості – не вище 0,1 та коефіцієнтом конкордації 

– 0,76. Значення коефіцієнта конкордації, що перевищує 0,74, свідчить про 

узгодженість думок експертів та можливість використання результатів 

експертного оцінювання. 

Таким чином, у межах дослідження визначено, що основними критеріями 

якості інформаційного процесу управління, що свідчать про можливість його 
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використання в управлінському процесі на підприємствах машинобудівної 

галузі, є достовірність, змістовність, доречність та повнота. В умовах постійних 

змін  інформаційних потреб виникають нові вимоги до систем інформаційного 

обслуговування, а саме: поряд із забезпеченням її ефективності, актуалізується 

питання досягнення стислого обсягу інформаційного масиву.  Саме показники 

середньої заробітної плати; середньої заробітної плати штатних робітників; 

продуктивності праці; фонду робочого часу, за який нарахована заробітна плата  

штатним працівникам; фондовіддачі; фондомісткості; фондоозброєності; 

коефіцієнтів абсолютної ліквідності, покриття, автономії.  Сформована система 

показників результатівнсоті на прикладі підприємств машинобудівної галузі 

може забезпечити стислість інформаційного масиву, що, у свою чергу, 

свідчитиме про доцільність використання інформаційного процесу у процесі 

управління промисловим підприємством. 

 

 

2.3. Розрахунок інтегрального показника забезпечення результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

 

 

В сучасних умовах інформація стає невід’ємною частиною ринкового 

механізму господарювання, оскільки на макрорівні вона формує основу, що 

забезпечує функціонування ринкової інфраструктури, а на мікрорівні створює 

необхідні умови для ефективної роботи кожного господарюючого суб’єкта. Від 

інформації сьогодні залежить не лише успіх, а, досить часто, і виживання 

підприємств. Ряд проблем забезпечення фінансової спроможності підприємств 

пов’язаний, передусім, з недосконалістю системи управління промисловим 

підприємством, неможливістю швидко адаптуватися до змін умов 

господарювання.  

Своєчасне доведення релевантної інформації до суб’єктів управління, що 

є однією з основних функцій інформаційного процесу управління, а також їх 
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здатність оперативно приймати раціональні рішення – є запорукою не лише 

виживання, а й успішного функціонування підприємства у складно 

передбачуваних умовах ринкової економіки. На думку переважної кількості 

науковців [258], ефективним інструментом подолання сучасними 

промисловими  підприємствами кризових ситуацій в умовах дефіциту 

інвестицій можуть стати саме інформаційні управлінські технології.  

Питання впливу інформації та інформаційних технологій на розвиток 

діяльності підприємств докладно розглядаються у роботах Т. Сакайі, 

В. Іноземцева, Т. Стюарта, П. Пільцера, Л. Едвінсона, М. Мелоуна, 

Е. Вайцзекера [260]. Вирішенням проблем, пов’язаних із застосування різних 

видів інформаційних технологій у різних управлінських ситуаціях займалися 

П. Дракер, П. Страсман, Д. Траут, С. Бір, Р. Акоф, Й. Малхотра, 

Т. Давенпорт, Б. Голдстайн, Г. Попель, Л. Прусак, Б. Лев, М. Эрл [260]. Шляхи 

підвищення ефективності систем управління на основі вдосконалення 

інформаційного забезпечення шукали у своїх роботах такі вітчизняні автори, як 

О. А. Бережной, І. П. Босак, М. П. Денисенко, І. В. Колос, К. В. Орєхова, 

О. О. Плахотнік, О. В. Чернявська, А. О. Яремко [26]. Проте, слід зазначити, що 

в економічній літературі не отримали достатнього висвітлення питання, що 

стосуються оцінювання інформаційних процесів з метою їх ефективного 

використання для забезпечення якісного управління підприємством. 

Для оцінювання інформаційного процесу управління з точки зору 

ефективного інформаційного забезпечення процесу прийняття та 

обґрунтування управлінських рішень на промисловому підприємстві на даний 

час застосовується широке розмаїття коефіцієнтів та нормативів. З огляду на це, 

виникає нагальна потреба у розрахунку інтегрального показника, який би являв 

собою синтетичну величину, так звану, рівнодіючу усіх сил. У якості такого 

показника у межах даного дослідження доцільно використовувати 

таксономічний показник рівня розвитку [107, c. 18], який у межах даного 

дослідження використовуватиметься у якості інтегрального показника 
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забезпечення інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

(ЗІПУПП). 

Таксономічний аналіз має багато переваг, він легкий у застосуванні та 

дозволяє вирішити проблему впорядкування багатовимірних об’єктів і процесів 

щодо заданого нормативного вектора – еталону. Згідно з науковими роботами 

В. Плюти [199], таксономічний показник може набувати значення в інтервалі 

[0; 1] та має при цьому таку інтерпретацію: окремий об’єкт (процес) у даному 

періоді тим більше розвинутий, чим ближче значення узагальнюючого 

показника до одиниці. За його допомогою можна оцінити досягнутий у деякий 

період або момент часу «середній» рівень значення ознак, що характеризують 

явище чи процес. 

При побудові таксономічного показника застосовується матриця даних, 

складена із стандартизованих ознак. Стандартизація дозволяє позбутися одиниць 

виміру, як вартісних, так і натуральних. Одночасно відбувається вирівнювання 

дисперсії (кожна дисперсія дорівнює одиниці), а також значень ознак (всі середні 

арифметичні дорівнюють нулю), що небажано, тому що через це кожна ознака 

однаково впливає на результати аналізу [127]. Визначення таксономічного 

коефіцієнта відбувається на основі алгоритму, наведеного на рис. 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Схема розрахунку інтегрального показника забезпечення 

результативності інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством (ЗРІПУПП) 

Крок 1 Формування матриці спостережень 

Крок 2 
Стандартизація значення елементів матриці спостережень 

Крок 3 Формування вектору еталону 

Крок 4 Визначення відстані між окремими спостереженнями і вектором-

еталоном 

Крок 5 Розрахунок інтегрального показника забезпечення інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством 
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Вихідними даними для розрахунку зазначеного показника у динаміці 

стали значення показників оцінювання результативності інформаційних 

процесів, визначені в пункті 2.2 дисертації, а саме: показники середньої 

заробітної плати, середньої заробітної плати штатних робітників, 

продуктивності праці, фонду робочого часу, за який нарахована заробітна плата  

штатним працівникам, показники фондовіддачі, фондомісткості, 

фондоозброєності, коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, автономії, для 

машинобудівних підприємств Харківщини за 2013-2017 рр. (Додаток Д).  

Для проведення подальших розрахунків необхідною умовою є 

стандартизація показників з різними одиницями виміру, що дозволяє звести їх 

до безрозмірної величини, тобто вирівняти значення ознак [311] (формула 2.8). 

 

                                                        (2.8) 

де  – стандартизоване значення j-ї ознаки для одиниці i; 

 – елементи матриці стандартизованих значень; 

 – середнє значення. 

Після проведення розрахунків щодо визначення середнього значення 

ознаки та розрахунку стандартизованих значень матриці за методикою 

В. Плюти [199] формується матриця стандартизованих значень Z (табл. 2.10). 

Таблиця 2.10 

Матриця стандартизованих значень  

Показник 
Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 

ПАТ «Світло Шахтаря» 

Т1 0,31 0,92 -0,38 -1,55 0,69 

Т2 1,75 -0,66 -0,66 -0,66 0,41 

Т3 1,14 -0,41 -0,46 -0,16 -0,70 

Т4 -0,9 -0,72 1,044 -0,67 -0,78 

В1 1,67 -0,04 -0,65 -0,2 -0,3 

В2 0,36 0,32 -0,02 1,2 0,69 

В3 1,4 -1,21 -0,69 -0,32 0,6 

Ф1 0,78 0,88 1,00 0,67 1,33 

Ф2 0,63 0,94 1,08 1,13 0,80 

Ф3 0,78 0,87 1,07 1,04 0,89 
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Продовження таблиці 2.10 

Показник 
Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 

ДП «Завод «Електроважмаш 

Т1 0,56 1,66 -0,68 -2,79 1,24 

Т2 3,15 -1,19 -1,19 -1,19 0,74 

Т3 2,05 -0,74 -0,83 -0,29 -1,26 

Т4 -1,08 -0,86 1,25 -0,80 -0,94 

В1 2,00 -0,05 -0,78 -0,24 -0,36 

В2 0,43 0,38 -0,02 1,44 0,83 

В3 1,68 -1,45 -0,83 -0,38 0,72 

Ф1 0,85 0,78 0,91 0,89 1,20 

Ф2 0,96 0,87 1,28 0,89 0,83 

Ф3 0,84 0,74 0,94 0,98 1,08 

ПрАТ «Завод Південкабель» 

Т1 0,50 1,49 -0,62 -2,51 1,12 

Т2 2,84 -1,07 -1,07 -1,07 0,66 

Т3 1,85 -0,66 -0,75 -0,26 -1,13 

Т4 -0,97 -0,78 1,13 -0,72 -0,84 

В1 1,80 -0,04 -0,70 -0,22 -0,32 

В2 0,39 0,35 -0,02 1,30 0,75 

В3 1,51 -1,31 -0,75 -0,35 0,65 

Ф1 1,02 0,89 1,16 0,45 1,39 

Ф2 0,01 0,02 0,02 0,012 0,032 

Ф3 0,89 0,78 1,03 1,02 0,95 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе » 

Т1 0,70 2,09 -0,86 -3,52 1,56 

Т2 3,97 -1,50 -1,50 -1,50 0,93 

Т3 2,59 -0,93 -1,04 -0,36 -1,59 

Т4 -1,36 -1,09 1,58 -1,01 -1,18 

В1 2,53 -0,06 -0,98 -0,30 -0,45 

В2 0,54 0,48 -0,03 1,81 1,04 

В3 2,12 -1,83 -1,04 -0,48 0,91 

Ф1 0,56 0,68 0,64 0,42 1,95 

Ф2 0,89 0,78 0,91 0,79 1,31 

Ф3 0,85 0,86 0,96 1,00 1,04 

ПрАТ «Харківський підшипниковий завод» 

Т1 0,60 1,79 -0,74 -3,01 1,34 

Т2 3,40 -1,28 -1,28 -1,28 0,80 

Т3 2,22 -0,80 -0,89 -0,31 -1,36 

Т4 -1,17 -0,93 1,35 -0,87 -1,01 

В1 2,16 -0,05 -0,84 -0,26 -0,39 

В2 0,47 0,41 -0,03 1,56 0,89 

В3 1,81 -1,57 -0,89 -0,41 0,78 

Ф1 1,23 1,85 0,02 0,00 2,98 

Ф2 0,75 0,85 0,80 0,94 1,26 

Ф3 0,85 0,90 1,02 0,98 1,00 

ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих вагонів» 

Т1 0,54 1,61 -0,66 -2,71 1,21 

Т2 3,06 -1,15 -1,15 -1,15 0,72 
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Продовження таблиці 2.10 

Показник 
Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 

Т3 1,99 -0,72 -0,80 -0,28 -1,22 

Т4 -1,05 -0,84 1,22 -0,78 -0,91 

В1 1,95 -0,05 -0,76 -0,23 -0,35 

В2 0,42 0,37 -0,02 1,40 0,80 

В3 1,63 -1,41 -0,80 -0,37 0,70 

Ф1 1,23 1,35 1,14 0,00 1,86 

Ф2 0,85 1,2 1,44 1,02 0,54 

Ф3 2,85 3,23 3,83 2,37 -3,20 

ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» 

Т1 0,71 2,09 -0,86 -3,53 1,57 

Т2 3,98 -1,50 -1,50 -1,50 0,93 

Т3 2,59 -0,93 -1,05 -0,36 -1,59 

Т4 -1,36 -1,09 1,58 -1,02 -1,18 

В1 2,53 -0,06 -0,99 -0,30 -0,45 

В2 0,55 0,49 -0,03 1,82 1,05 

В3 2,12 -1,83 -1,05 -0,49 0,91 

Ф1 1,85 0,65 0,25 0,15 2,60 

Ф2 1,03 0,85 1,21 1,04 0,75 

Ф3 1,35 1,03 2,98 1,44 -1,42 

 

Наступним кроком є проведення диференціації ознак, згідно до якої усі 

змінні розділяють на стимулятори та дестимулятори. Підставою такого поділу є 

характерний вплив кожного з показників на рівень розвитку досліджуваного 

об’єкта. Ознаки, які надають позитивний (стимулюючий) вплив на загальний 

рівень розвитку об’єкта, є стимуляторами, відповідно, ті, що уповільнюють 

розвиток підприємства, – дестимуляторами. Дана процедура є основою для 

побудови вектора-еталона, елементи якого мають координати Х0i та 

формуються із значень показників за формулою 2.9 [199]: 

 

 = max , якщо показник j є стимулятором;  (2.9) 

       = min , якщо показник j є де стимулятором. 

 

Розподіл відвібраних за критеріями показників на стімулятори та 

дестимулятори відповідно до зазначеної процедури наведено у табл. 2.11.  
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Після цього на основі елементів матриці сформовано вектор-еталон (Ро), 

до якого включено максимальні значення показників-стимуляторів та 

мінімальні значення показників-дестимуляторів. 

Таблиця 2.11 

Розподіл показників на стимулятори та дестимулятори 

Стимулятори Дестимулятори 

Т1 B2 

Т2  

Т3  

Т4  

В1  

В3  

Ф1  

Ф2  

Ф3  

 

Наступний етап передбачає визначення таксономічного показника, 

названого у межах даного дослідження ЗРІПУПП, тобто визначення відстаней 

між окремими спостереженнями (періодами) і вектором-еталоном. Відстань 

між точкою-одиницею та точкою Ро розраховується за формулою 2.10 [311]: 

 

                                   (2.10) 

 

де  – стандартизоване значення j-показника в період часу i; 

 – стандартизоване значення i-показника в еталоні. 

 

Розрахунок коефіцієнта таксономії (ЗІПУПП) по рокам слід проводити з 

урахуванням обраних показників (формула 2.11) [127]: 

 

                                              (2.11) 

де di – допоміжна величина, для отримання якої необхідно виконати деякі 

розрахунки (формули 2.12 – 2.14): 
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                                                  (2.12) 

 

                                             (2.13) 

 

                                     (2.14) 

 

Отримані результати розрахунку ЗРІПУПП відображені у табл. 2.12. 

Загальновідомо, що економічна інтерпретація розрахунку зазначеного 

показника полягає в тому, що чим ближче його значення до одиниці, тим 

кращим є рівень забезпеченості інформаційного процесу управління 

промисловим підприємством, а, отже, більшою мірою забезпечений процес 

прийняття управлінських рішень коректною, достовірною, релевантною 

інформацією, що, у свою чергу, підвищує ступінь обґрунтованості 

управлінських рішень. 

Таблиця 2.12 

Значення ЗРІПУПП для підприємств машинобудівної галузі Харківської 

області у 2013 – 2017 рр. 

Підприємство 
Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,6829 0,7019 0,6543 0,6250 0,6190 

ДП «Завод «Електроважмаш» 0,6763 0,6540 0,7061 0,7285 0,7164 

ПрАТ «Завод Південкабель» 0,6980 0,6211 0,6333 0,6034 0,5947 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе » 0,5927 0,5979 0,6298 0,6087 0,6073 

ПрАТ «Харківський підшипниковий 

завод» 
0,6235 0,6514 0,7039 0,6631 0,6029 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 
0,6441 0,6540 0,6867 0,6542 0,6613 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 
0,6229 0,6558 0,6365 0,6271 0,5722 

 



120 

Динаміку ЗРІПУПП по досліджуваним підприємствам впродовж 

аналізованого періоду наведено на рис. 2.6. 

За наведеними даними можна зробити висновок, що найвищий рівень 

інформаційного забезпечення управлінського процесу відзначений у 

ПАТ «Електороважмаш», чого не можна, нажаль, сказати про інші 

досліджувані підприємства.  
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ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»
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ПрАТ «Харківський підшипниковий завод»

ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих вагонів»

ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод"

 

 

Рис. 2.6. Динаміка ЗРІПУПП по підприємствам машинобудування 

Харківської області 

 

З метою кількісного визначення рівня ЗІПУПП слід провести шкалування 

даного показника. У табл. 2.13 представлені мінімальні, середні та максимальні 

значення ЗІПУПП по машинобудівним підприємствам Харківського регіону, 

розраховані, що дозволило сформувати відповідну шкалу. 

Отримана система кількісних оцінок рівнів ЗРІПУПП підприємств 

висуває необхідність їх якісної трактування, одним із способів вирішення чого є 

застосування функцій бажаності. 
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Таблиця 2.13 

Мінімальні, середні та максимальні значення ЗРІПУПП по підприємствам 

машинобудівної галузі Харківського регіону 

Підприємство 

Середньорічний темп зростання 

Мінімальне 

значення 
Значення 

Максимальне 

значення 

ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 0,6190 0,6558 0,7019 

ДП «Завод «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» 0,6540 0,6957 0,7285 

ПрАТ « Завод ПІВДЕНКАБЕЛЬ» 0,5947 0,6291 0,6980 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе » 0,5927 0,6072 0,6298 

ПрАТ «Харківський підшипниковий завод» 0,6029 0,6480 0,7039 

ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих 

вагонів» 
0,6441 0,6599 0,6867 

ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний 

завод» 
0,5722 0,6223 0,6558 

 

Функція бажаності, що приймає значення (0;1), характеризує переклад 

кількісного значення показника в оцінку бажаності певного стану оцінюваного 

об’єкта (у межах даного дослідження – забезпечення інформаційних процесів 

управління). Узагальнена функція бажаності є результатом синтезування 

частних функцій бажаності. Серед конкретних способів реалізації функції 

бажаності для оцінки рівня ЗІПУПП обрана психофізична шкала Харрінгтона, 

наведена в табл. 2.14, що відрізняється універсальністю та широтою 

застосування [287]. 

Таблиця 2.14 

Шкала Харрінгтона  

Лингвістичні оцінки Інтервали значень функції бажаності d(x) 

Дуже добре 1,00-0,80 

Добре 0,80-0,63 

Задовільно 0,63-0,37 

Погано 0,37-0,20 

Дуже погано 0,20-0,00 

 

Аналітична функція бажаності записується за допомогою формул 2.15 – 

2.16: 

    (2.15) 
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     (2.16) 

 

де zi – кодоване значення i-го показника;  

xi – значення i-го показника вихідного масиву; 

x
н
уд и x

в
уд – нижня та верхня межі області «задовільно» у вихідній шкалі. 

 

Механізм перетворення кількісних значень ЗІПУПП (х) в рівні бажаності 

за шкалоюі Харрінгтона – d (якісні оцінки), передбачає встановлення нижньої і 

верхньої меж вихідних показників, що відповідають області «задовільно». 

Значення d на рівні 0,37, зазвичай, відповідає межі допустимих значень. 

Функція бажаності приймає значення, рівне 0,37, при кодованому значенні 

вихідного показника z = 0 (нижня межа області «задовільно»). Рівень бажаності 

функції, відповідний верхній межі інтервалу «задовільно», дорівнює 0,69 

(кодоване значення z становить 1). Це призводить до розширення області 

«задовільно» з 0,37 до 0,69. Нижня межа інтервалу «задовільно» дорівнює 

значенню середньої арифметичної величини, а верхня межа – сумарному 

значенню середньої арифметичної і величини середньоквадратичного 

відхилення. Тоді, відповідно до правила «трьох сигм», майже 1/6 частина 

значень інтегрального показника попадають в інтервал значень функції 

«задовільно», 1/2 – «погано», 1/3 – «добре». 

Аналогічним чином для заданого рівня бажаності d = 0,8 знаходиться 

верхня межа області «добре». У результаті розрахунків формуються п’ять 

інтервалів значень функції бажаності по масиву вихідних даних (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Шкала інтегрального показника рівня ЗРІПУПП 

Якісна оцінка інтегрального показника Інтервали значень кількісної оцінки 

інтегрального показника 

Низький  [0;0,6) 

Середній  [0,6 ; 0,7] 

Високий  (0,7;1] 
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Для подальшої деталізації рівнів бажаності визначається нижня межа 

інтервалу «погано» і верхня межа «добре» для масиву вихідних показників. 

Врвховуючи, що нижній межі інтервалу «погано» на шкалі бажаності 

Харрінгтона відповідає значення d = 0,2, це значення підставляється у вихідну 

функцію (формула 2.17): 

 

    (2.17) 

 

Відповідно до запропонованої шкали, найвищу ступінь результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством серед 

досліджуваних підприємств машинобудування Харківського регіону мають  

ПАТ «Електроважмаш», ПАТ«Харківський підшипниковий завод» та ПАТ 

«Світло шахтаря». Інші підприємства мають проблеми в забезпеченні 

інформаційним процесом, що суттєво знижує якість управлінської діяльності та 

загальні показники функціонування промислових підприємств. З метою пошуку 

шляхів вирішення існуючих проблем доцільними є подальші дослідження, 

спрямовані на удосконалення інформаційних процесів управління 

промисловими підприємствами на підставі використання прогресивних 

економіко-математичних методів та інформаційних технологій. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. В результаті проведеного аналізу основних показників діяльності 

підприємств машинобудівної галузі Харківської області за 2012-2018 рр. 

виявлено основні проблеми, яки виникають в управлінні сучасними 

промисловими підприємствами. На показниках діяльності підприємтсв 

відобразилися кризові процеси в країні, про що каже зниження  основних 

фінансово-економічних показників цих підприємств машинобудування. 
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Підприємтсва машинобудування важко та довго реагують на зміни та є 

негнучкими до них, вони є не в змозі стабільно функціонувати та адекватно 

конкурувати в сучасних умовах господарювання.  

2. З метою вдосконалення процесу управління промислового 

підприємства розраховано часткові показники оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством на основі 

синтезу методів експертного оцінювання: бальної оцінки та методу аналізу 

ієрархії. Визначено пріоритетні показники для розрахунку інтегрального 

показника забезпечення результативності інформаційного процесу управління 

промисловим підприємством із забезпеченням достовірності, змістовності, 

повноти та доречності інформаційного процесу. 

3. Обґрунтовано інструментарій забезпечення результативності 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством на основі 

побудови інтегральної моделі, що надає можливість моделювання різних 

сценаріїв розвитку діяльності підприємства та дозволить реалізувати 

превентивну функцію управління, спрямовану на нейтралізацію негативного 

впливу дестабілізуючих чинників на різних етапах розвитку підприємства.) 

Основні наукові результати дисертаційної роботи, викладені в даному 

розділі, опубліковані в працях автора за списком літератури [154, 300, 302, 304, 

306, 307, Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Список використаних джерел: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 26, 27, 

35, 36, 43, 79, 84, 106, 107, 199, 125, 127, 128, 131, 140, 153, 173, 186, 199, 237, 

258, 260, 287, 291, 292, 311].  
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РОЗДЛ 3 

УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ 

ПІДПРИЄМСТОВОМ 

 

 

3.1. Механізм оцінювання результативності інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством на основі сценарного підходу 

 

 

Проведене теоретичне дослідження проблематики оцінювання 

результативності інформаційних процесів управління сучасним промисловим 

підприємством дозволило дійти висновку про доцільність використання 

сценарного підходу з метою підвищення ступеня обґрунтованості 

управлінських рішень, а, отже, якості процесу управління підприємством, що є 

запорукою його результативної діяльності.    

Згідно до наукової літератури, сценарієм є опис можливого набору подій, 

які могли мати місце в реальних умовах [201]. Основна мета їх розробки 

полягає в оцінці існуючих ризиків і можливостей при певному розвитку 

ситуації, що суттєво підвищує вірогідність успішної діяльності промислового 

підприємства. 

Історично склалося так, що дослідники та практики з різних дисциплін 

вже давно використовують сценарії у процесі обґрунтування управлінських 

рішень. Концепція побудови сценаріїв прийшла у наукові дослідження з 

військово-стратегічної гри, але знайшла своє застосування у різних науках. 

Економісти успішно використовували сценарії навіть для довгострокового 

планування, менеджери використовують їх для прийняття стратегічних 

рішень [311]. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства, оцінки 
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майбутніх можливостей і загроз, підвищення якості управлінських рішень 

сценарний підхід у менеджменті має базуватися на трьох основних принципах 

[313, 310]: 

1. Системне мислення. На сучасному етапі розвитку економіки 

підприємницька діяльність досягла максимального ступеня різноманітності й 

динамічності. Саме тому традиційні підходи до управління, які базуються на 

розгляді окремих складових системи, довели свою неефективність у сучасних 

умовах функціонування підприємств. Саме тому менеджмент підприємства при 

прийнятті управлінських рішень має базуватися на розумінні складності та 

багаторівневості економічної системи – підприємства. 

2. Мислення, відкрите в майбутнє (Future-open Thinking). Ускладнення  

побудови точних прогнозів майбутніх тенденцій і подій змушують сучасні 

підприємства орієнтуватися на те, що не існує єдиного передбачуваного 

майбутнього, що обумовлює розробку альтернативних варіантів розвитку 

системи залежно від впливу різних чинників. 

3. Стратегічне мислення. Довгий час підприємства, у першу чергу, 

орієнтувалися на фактори ліквідності, але в сучасних умовах підприємства не 

можуть боротися тільки за короткострокову максимізацію прибутку, 

доцільніше орієнтуватися на розвиток і зміцнення потенціалу довгострокового 

розвитку. Через це стратегічне мислення поступово стало необхідною умовою 

успішного функціонування в середовищі стохастичного впливу зовнішніх 

чинників. 

Сценарії також використовуються як засіб вивчення взаємозв’язку між 

економічними, соціальними і технологічними складовими системи [321, 311]. З 

точки зору дослідження інформаційного процесу управління підприємством, 

економічною складовою виступає фінансова сфера, соціальною – трудова, 

технологічною – виробнича. Використання сценарного підходу дозволить 

визначити взаємозв’язок між зазначеними складовими та оцінити їх вплив на 

загальний рівень ефективності управління конкретним підприємством на 

підставі використання інформаційних процесів. 
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В сучасній літературі існує декілька підходів до вибору інструментарію 

реалізації сценарного підходу. Когнітивне моделювання, на відміну від багатьох 

традиційних математичних моделей, підтримує реалізацію принципів сценарного 

підходу, забезпечуючи підвищення ступеня обґрунтованості управлінських 

рішень в умовах впливу зовнішнього слабо структурованого середовища [40, 50, 

54, 104, 126, 143, 144, 162, 288, 311, 313, 318].  

Аналіз наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених [102, 105, 108, 

113] дозволив виділити 5 основних етапів моделювання на основі когнітивних 

карт (рис. 3.1), які є графовими математичними моделями, призначеними для 

формалізації опису функціонування системи (підприємства) і виявлення 

причинно-наслідкових зв’язків між її елементами в результаті впливу на 

систему  або зміни характеру зв’язків між її складовими [116]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Послідовність етапів побудови сценаріїв управління промисловим 

підприємством шляхом оцінювання результативності інформаційного процесу 

на основі когнітивної карти 

Етап 1. Побудова стратегії діяльності промислового підприємства 

Етап 2. Визначення наявних зв’язків між складовими системи 

(підприємства) 

Етап 3. Побудова когнітивної моделі інформаційних процесів управління 

(ІПУ)  розвитку діяльності промислового підприємства  

3.1 Побудова когнітивної карти  

ІПУ розвитку діяльності 

підприємства 

3.2 Оцінка сили впливу факторів 

ІПУ на діяльність підприємства 

Етап 4. Верифікація розробленої моделі  

Етап 5. Розробка комплексу сценаріїв та проведення експериментів  

Етап 6. Формування управлінських рішень 
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На першому етапі когнітивне моделювання дозволяє провести якісний 

аналіз функціонування складно структурованих систем, сприяючи тим самим 

кращому розумінню стану досліджуваної проблеми. Основною метою 

використання когнітивних моделей є формування та уточнення гіпотез 

функціонування складних соціально-економічних систем. У даному 

дослідженні метою використання когнітивної моделі є розробка сценаріїв 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством. Основною 

задачею є  визначення характеру зміни інтегрального показника під впливом 

зміни трьох сфер життєдіяльності підприємства [311, 318, 322, 331].  

На другому етапі відбувається вивчення досліджуваної економічної 

ситуації з позицій поставленої мети. Відповідно до розрахунків, проведених у 

попередньому розділі, в основу когнітивної моделі покладено розділення 

показників за трьома сферами життєдіяльності підприємства.   

Третім етапом є побудова когнітивної моделі інформаційного процесу 

управління підпріємством,  що містить дві складові: розробку когнітивної карти 

та оцінку сили зв’язку між факторами моделі.  

Щодо першої складової, то слід зазначити, що в основу когнітивної 

моделі покладена карта ситуації, яка відображає досліджувані закони та 

закономірності функціонування соціально-економічних систем у вигляді 

орієнтованого знакового графа, в якому вершини графа – це фактори (ознаки, 

характеристики ситуації), а дуги між факторами – причинно-наслідкові зв'язки 

між факторами (рис. 3.2) [201].  

Побудована карта є універсальною для всіх досліджуваних підприємств 

та відображує зв’язок між інтегральним показником ЗРІПУПП та факторами 

трьох сфер життєдіяльності підприємства.  

Щодо другої складової, то до когнітивної моделі входять когнітивна карта 

(орієнтований граф) і ваги дуг графа (оцінка взаємовпливу або впливу 

факторів). При визначенні ваг дуг орієнтований граф перетворюється на 

функціональний. 



129 

 

 

Рис. 3.2. Когнітивна карта сценарного моделювання інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством 

Примітка* Умовні позначення подані в додатку Ж  

 

З огляду на проведений аналіз, для оцінки силу впливу факторів доцільно 

використовувати два підходи: 

1) оцінка сили впливу інтегральних показників за сферами 

життєдіяльності на ЗІПУПП на основі побудови регресійних моделей, що 

мають наступний вигляд (формула 3.1) [276]: 

 

Int=a0+a1×I1+a2×I2+a3×I3    (3.1) 

 

де Int – інтегральний показник  ЗРІПУПП; 

І1 – інтегральний показник трудової сфери; 

І2 – інтегральний показник виробничої сфери; 

І3 – інтегральний показник фінансової сфери. 

 

У табл. 3.1 наведено загальний вигляд регресійних моделей, проведено 

оцінку їх якості та розрахунок коефіцієнтів еластичності для кожного з 

підприємств. 
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Таблиця 3.1 

Оцінка сили впливу інтегральних показників на ЗРІПУПП  

Підприємство Вид моделі 

Показник 

адекватності 

моделі (R
2
) 

Показники 

еластичності 

змінних  

Значення 

критерію 

Стьюдента  

ПАТ «Світло Шахтаря» Int=-0,008+0,16×I1+ 

0,3×I2+0,42×I3 

0,87 

І1=0,15%, 

І2=0,28%, 

І3=0,41% 

І1=2,31,  

І2=2,48,  

І3=3,69 

ДП завод 

«Електроважмаш» 
Int=-0,12+0,48×I1+ 

0,13×I2+0,3×I3 

0,95 

І1=0,45%, 

І2=0,11%, 

І3=0,28% 

І1=3,77,  

І2=2,29,  

І3=2,47 

ПАТ «Завод 

Піденкабель» 
Int=-0,2+0,48×I1+ 

0,18×I2+0,6×I3 

0,92 

І1=0,46%, 

І2=0,17%, 

І3=0,58% 

І1=3,84,  

І2=2,33,  

І3=5,74 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» Int=-0,08+0,32×I1+ 

0,35×I2+0,32×I3 

0,95 

І1=0,30%, 

І2=0,33%, 

І3=0,30% 

І1=2,74,  

І2=2,94,  

І3=2,74 

ДП «УДЦ по експлуата-

ції спеціалізованих 

вагонів» 

Int=-0,06+0,38×I1+ 

0,34×I2+0,23×I3 

0,84 

І1=0,38%, 

І2=0,33%, 

І3=0,23% 

І1=3,24,  

І2=2,95,  

І3=2,38 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 
Int=-0,11+0,42×I1+ 

0,25×I2+0,25×I3 

0,84 

І1=0,41%, 

І2=0,23%, 

І3=0,23% 

І1=3,79,  

І2=2,40,  

І3=2,40 

ТОВ «Лозівський 

ковальсько-механічний 

завод» 

Int=-0,2+0,49×I1+ 

0,42×I2+0,35×I3 
0,92 

І1=0,50%, 

І2=0,41%, 

І3=0,36% 

І1=4,05,  

І2=3,81,  

І3=3,11 

 

У результаті проведених розрахунків видно, що всі побудовані регресійні 

моделі є адекватними (коефіцієнт детермінації перевищує 0,75; розрахункові 

значення t-критерію Стьюдента перевищують табличне, яке складає 2,0423). 

Отже, побудовані моделі можуть використовуватись для подальших 

досліджень. Значення параметрів моделей при екзогенних факторах 

відображують ступінь їх впливу на ендогенний фактор. Так для ПАТ «Світло 

Шахтаря» при зміні інтегрального показника трудової сфери на 1%, загальний 

інтегральний показник зросте на 0,15%, приріст інтегрального показника 

виробничої сфери призведе до збільшення загального інтегрального показника 

на 0,28%,  при збільшенні інтегрального показника фінансової сфери загальний 

інтегральний показник збільшиться на 0,41%. Тобто саме вплив фінансової 

сфери на ЗІПУПП для ПАТ «Світло Шахтаря» є найпотужнішим.  

Як видно з табл. 3.1, для кожного підприємства домінуюча сфера є 
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різною. Так, наприклад, для заводу ім. Фрунзе відмічається збалансований 

вплив кожної сфери. Таким чином, можна зробити висновок, що, відповідно до 

існуючої на підприємстві ситуації, вплив сфер життєдіяльності на ЗРІПУПП є 

різним, що має відображуватися в комплексі управлінських рішень. 

2) оцінка впливу факторів на інтегральні показники кожної сфери 

проводиться на основі розрахунку взаємозв’язку їх середніх темпів росту 

(табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Розрахунок середніх темпів росту інтегральних показників 

результативності інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством  

Підприємство 
Інтегральний 

показник 
трудової сфери 

Інтегральний 
показник 

виробничої сфери 

Інтегральний 
показник 

фінансової сфери 

ПАТ «Світло Шахтаря» 1,02 1,00 0,98 

ДП завод «Електроважмаш» 1,05 0,99 1,05 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,97 0,99 1,01 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 1,00 1,02 1,08 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 
0,97 1,03 1,01 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 
0,97 1,01 0,92 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 
1,06 1,00 0,94 

 

Інтегральний показник трудової сфери розрахований на основі показників 

середньої заробітної плати, середньої заробітної плати штатних робітників, 

продуктивності праці, фонду робочого часу, за який нарахована заробітна плата  

штатним працівникам. Інтегральний показник виробничої сфери – на основі 

показників фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності. Інтегральний 

показник фінансової сфери – на основі показників абсолютної ліквідності, 

покриття, автономії. 

З метою автоматизації побудови когнітивних моделей розроблено цілий 

клас програмних продуктів (ПП), так звані діалогові комплекси. Вітчизняні 

розробники найбільшу перевагу віддають наступним ПП [5, 8]: 
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ДК «Аврора» – використовується для аналізу динаміки зміни фінансових 

інструментів (акцій, облігацій, ф’ючерсів й т. і.), заснованого виключно на 

інформації, відображеній у значеннях їх цін і обсягів. 

ДК «Ситуація» – використовується для аналізу розвитку ситуації з 

урахуванням взаємодії кількісних і якісних факторів. Тут враховується 

спільний вплив зовнішніх впливів (макроекономічних показників, політичних 

подій, природних і соціальних катастроф та інших). Отже, можна сказати, що 

ця програма використовується для аналізу макроситуації, визначення основних 

тенденцій її розвитку. ДК «Ситуація-2» орієнтований, насамперед, на якісний 

аналіз складних ситуацій, що характеризуються відсутністю точної кількісної 

інформації про процеси, що в них відбуваються. Якісний аналіз передбачає 

визначення тенденцій, якісну оцінку цих тенденцій і вибір заходів, що 

сприяють їх розвитку у необхідному для підприємства напрямі. 

ДК «Метасток» – використовується для перевірки у режимі моделювання 

ефективності рішень про угоди (на купівлю та на продаж). 

ДК «Компас» – використовується для підтримки прийняття рішень і 

призначений для когнітивного моделювання широкого класу ситуацій з області 

економіки, політики, соціології, менеджменту. ДК «Компас-2» також визначає 

«точки ефективного управління розвитком ситуації», для чого виявляються 

ключові (керуючі) чинники, які найбільшою мірою впливають на досяжність 

цілей, і визначаються шляхи поширення максимально позитивного та 

максимально негативного впливу ключового фактору на цільовий через 

ланцюжки впливів, що пов’язують ці фактори в моделі. 

ДК «Канва» – використовується для аналізу і моделювання складних і 

погано передбачуваних політичних, економічних або соціальних ситуацій, 

розробки стратегій управління та механізмів їх реалізації, програмних 

документів стратегічного розвитку країни, регіону, підприємства, фірми та ін., а 

також у якості інструментарію для безперервного моніторингу стану ситуації, 

пошуку та перевірки гіпотез про механізми розвитку і управління ситуацією.  
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Наявність ряду підсистем дозволяє побудувати різні сценарії поведінки 

соціально-економічної системи, що є конкурентною перевагою ДК «Канва», що 

обумовлює використання в роботі саме цього ПП. 

На четвертому етапі відбувається верифікація когнітивної моделі, що 

передбачає перевірку адекватності побудованої моделі реальній ситуації. У 

межах роботи з ДК «Канва» при побудові різних сценаріїв і прогнозів 

проводитися оцінка достовірності оцінки показників-індикаторів. 

П’ятий етап – це побудова сценаріїв поведінки підприємства на основі 

когнітивної моделі. У межах даного дослідження вихідними значеннями моделі 

виступають значення показників за 2017 рік. 

У результаті проведення експериментів з когнітивною моделлю було 

реалізовано три сценарії розвитку діяльності промислового підприємства на 

підставі оцінювання результативності інформаційного процесу управління.  

Перший сценарій – «нейтральний», що базується на  припущенні, що всі 

показники інформаційного процесу управління підприємством будуть 

змінюватися відповідно до середнього темпу росту, тобто сила збурення, що 

подається на модель, відповідає середньому темпу приросту. На рис. 3.3 

представлено значення середніх темпів приросту для показників трудової сфери 

ПАТ «Світло Шахтаря» (відповідні розрахунки за іншими підприємствами 

наведено в Додатку З, табл. З.1). 

 

 

Рис. 3.3. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері за «нейтральним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 
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У табл. 3.3 наведено значення показників трудової сфери згідно до 

«нейтрального» сценарію.  

Таблиця 3.3 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері 

Підприємство 

Середня 
заробітна 

плата, 
дол. 

Середня 
заробітна 

плата 
штатних 

робітників, 
дол. 

Продуктив-
ність праці, 

грн. 

Фонд робочого 
часу, за який 

нарахована за-
робітна плата штат-
ним працівникам, 

людино-годин  

ПАТ «Світло Шахтаря» 62,65 62,25 726,42 3263916,67 

ДП завод «Електроважмаш» 72,58 0,02 448,72 11628365,55 

ПАТ «Завод Піденкабель» 54,11 0,02 834,78 1644470,52 

ПАТ «Завод Фрунзе» 64,50 0,02 453,70 811414,01 
ДП «УДЦ по експлуатації 
спеціалізованих вагонів» 66,95 0,02 178,40 4073736,57 

ПрАТ «Харкiвський 
пiдшипниковий завод» 48,50 0,03 47,41 3145022,43 
ТОВ «Лозівський ковальсько-
механічний завод» 41,98 30,85 698,99 3343786,55 

 

Значення середніх темпів приросту для показників виробничої сфери 

ПАТ «Світло шахтаря» представлено на рис. 3.4 (відповідні розрахунки за 

іншими підприємствами наведено в додатку З, табл. З.2). 

 

 

Рис. 3.4. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері за «нейтральним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 
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В табл. 3.4 наведено значення показників виробничої сфери відповідно до 

«нейтрального» сценарію.  

Таблиця 3.4 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло Шахтаря» 16,73 0,09 64,00 

ДП завод «Електроважмаш» 14,21 0,13 49,16 

ПАТ «Завод Піденкабель» 8,58 0,57 360,37 

ПАТ «Завод Фрунзе» 1,67 1,68 436,53 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 0,26 10,59 1154,50 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,15 14,24 627,51 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 22,16 0,25 78,95 

 

На рис. 3.5 представлено значення середніх темпів приросту для 

показників фінансової сфери ПАТ «Світло шахтаря» (відповідні розрахунки за 

іншими підприємствами наведено в додатку З, табл. З.3). 

 

 

 

Рис. 3.5. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері за «нейтральним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 
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З рис. 3.5 видно, що, відповідно до існуючої тенденції, частковий 

коефіцієнт покриття зменшується на 9%, а коефіцієнт автономії на 3%, що 

свідчить про наявність негативних змін у діяльності підприємства. 

В табл. 3.5 наведено значення показників фінансової сфери відповідно до 

«нейтрального» сценарію.  

Таблиця 3.5 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері 

Підприємство 
Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт 

покриття 

Показник 

автономії 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,05 2,44 0,64 

ДП завод «Електроважмаш» 57,31 4,37 0,30 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,51 0,00 0,70 

ПАТ «Завод Фрунзе» 1,30 12,21 0,85 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 6,00 5,20 0,89 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,01 1,80 -0,22 

ТОВ «Лозівський 

ковальсько-механічний 

завод» 0,02 2,21 -0,16 

 

Відповідно до наведених значень показників кожної сфери методом 

таксономічного аналізу були отримані значення інтегральних показників за 

сценаріями. Для побудови «нейтрального» сценарію було обрано середні 

значення темпів приросту відповідних показників; для побудови 

«оптимістичного» - максимальні темпи приросту для показників-стимуляторів 

(показники середньої заробітної плати, середньої заробітної плати штатних 

робітників, продуктивності праці, фонду робочого часу, за який нарахована 

заробітна плата штатним працівникам, показники фондовіддачі, 

фондоозброєності, коефіцієнти абсолютної ліквідності, покриття, автономії) та 

мінімальні для дестимуляторів (показник фондомісткості), для побудови 

«песимістичного» - мінімальні темпи приросту для показників-стимуляторів та 

максимальні для дестимуляторів. 
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Значення інтегральних показників результативності інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством за «нейтральним» сценарієм 

розвитку діяльності представлені в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Значення інтегральних показників результативності інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством за «нейтральним» 

сценарієм розвитку діяльності 

Підприємство 

Інтегральний 

трудова 

сфера 

Інтегральний 

виробнича 

сфера 

Інтегральний 

фінансова 

сфера 

Інтегральний 

показник  

ЗІПУПП 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,61 0,51 0,39 0,41 

ДП завод «Електроважмаш» 0,84 0,49 0,58 0,52 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,42 0,49 0,39 0,33 

ПАТ «Завод Фрунзе» 0,44 0,50 0,67 0,45 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 0,47 0,50 0,49 0,40 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,23 0,33 0,14 0,10 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 0,27 0,50 0,18 0,17 

 

Другий сценарій – «оптимістичний» – базується на  припущенні, що всі 

вихідні показники моделі будуть змінюватися відповідно до максимального 

темпу росту, тобто сила збурення, що подається на модель, відповідає 

максимальному темпу приросту. На рис. 3.6 представлено значення 

максимальних темпів приросту для показників трудової сфери ПАТ «Світло 

шахтаря» (відповідні розрахунки за іншими підприємствами наведено в 

додатку И, табл. И.1). 

Відповідно до перевірок, проведених модулем верифікації ДК «Канва», 

розрахунок усіх інтегральних показників має 100%-ву ймовірність реалізації, що 

свідчить про якість та адекватність побудованої моделі. Таким чином, результати 

розрахунків, отриманні для даного сценарію, можуть бути використані для 

обґрунтування управлінських рішень промислового підприємства. 
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Рис. 3.6. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері за «оптимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

В табл. 3.7 наведено значення показників трудової сфери відповідно до 

«оптимістичного» сценарію.  

Таблиця 3.7 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері 

Підприємство 

Середня 
заробітна 

плата, 
дол. 

Середня заро-
бітна плата 
штатних ро-

бітників, дол. 

Продуктив-
ність праці, 

грн. 

Фонд робочого часу, 
за який нарахована 

заробітна плата  
штатним працівникам, 

людино-годин  

ПАТ «Світло Шахтаря» 69,59 70,09 1346,72 3868098,97 

ДП завод «Електроважмаш» 87,89 0,02 1304,31 12832359,75 

ПАТ «Завод Піденкабель» 63,42 0,03 1882,35 1952431,91 

ПАТ «Завод Фрунзе» 79,21 0,02 1916,47 878380,23 
ДП «УДЦ по експлуатації 
спеціалізованих вагонів» 80,01 0,02 484,16 4397258,60 
ПрАТ «Харкiвський 
пiдшипниковий завод» 59,69 0,04 63,06 3839078,39 
ТОВ «Лозівський 
ковальсько-механічний 
завод» 53,27 42,01 2294,33 10622052,72 
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Значення темпів приросту для показників виробничої сфери ПАТ «Світло 

шахтаря» представлено на рис. 3.7 (відповідні розрахунки за іншими 

підприємствами наведено в додатку И, табл. И.2). 

 

 

Рис. 3.7. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері за «о оптимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

З рис. 3.7 видно, що показник фондомісткості для даного сценарію 

зменшується майже на 90%, це обумовлено тим, що даний показник  є 

дестимулятором в моделі. В табл. 3.8 наведено значення показників виробничої 

сфери відповідно до «оптимістичного» сценарію розвитку діяльності.  

Таблиця 3.8 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло Шахтаря» 64,75 0,01 81,83 

ДП завод «Електроважмаш» 62,02 0,02 69,60 

ПАТ «Завод Піденкабель» 41,16 0,11 1484,15 

ПАТ «Завод Фрунзе» 5,55 0,92 720,27 

ДП «УДЦ по експлуатації 
спеціалізованих вагонів» 1,02 7,06 1880,30 
ПрАТ «Харкiвський 
пiдшипниковий завод» 0,69 28,37 1618,76 
ТОВ «Лозівський ковальсько-
механічний завод» 77,57 0,00 219,97 
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На рис. 3.8 представлено значення максимальних темпів приросту для 

показників фінансової сфери ПАТ «Світло шахтаря» (відповідні розрахунки за 

іншими підприємствами наведено в додатку И, табл. И.3). 

 

Рис. 3.8. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері за «оптимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

В табл. 3.9 наведено значення показників фінансової сфери відповідно до 

«оптимістичного» сценарію розвитку діяльності.  

Таблиця 3.9 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері 

Підприємство 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Коефіцієнт 

покриття 

Показник 

автономії 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,15 4,95 0,57 

ДП завод «Електроважмаш» 504,60 6,76 0,20 

ПАТ «Завод Піденкабель» 1,14 0,00 0,61 

ПАТ «Завод Фрунзе» 4,17 35,70 0,65 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 53,97 7,56 0,86 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,03 2,14 0,42 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 0,06 4,40 0,12 
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Відповідно до наведених значень показників кожної сфери за допомогою 

когнітивної моделі були отримані значення інтегральних показників, що 

відповідають «оптимістичному» сценарію розвитку діяльності (табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Значення інтегральних показників результативності інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством за «оптимістичним» 

сценарієм розвитку діяльності 

Підприємство 

Інтегральний 

трудова 

сфера 

Інтегральний 

виробнича 

сфера 

Інтегральний 

фінансова 

сфера 

Інтегральний 

показник  

ЗІПУПП 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,79 0,59 0,44 0,48 

ДП завод «Електроважмаш» 1,07 0,60 0,71 0,69 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,48 0,62 0,46 0,42 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 0,51 0,73 0,86 0,61 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 0,57 0,70 0,53 0,52 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,28 0,39 0,17 0,15 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 0,36 0,60 0,24 0,25 

 

Спираючись на результати розрахунку ймовірності реалізації даного 

сценарію для кожного підприємства, що проведено модулем верифікації ДК 

«Канва», можна зробити висновок про адекватність модельних значень та їх 

відповідність фактичним тенденціям.   

Третій, «песимістичний» сценарій, базується на  припущенні, що всі 

вихідні показники моделі будуть змінюватися відповідно до мінімального 

темпу росту, тобто сила збурення, що подається на модель, відповідає 

мінімальному темпу приросту. На рис. 3.9 представлено значення середніх 

темпів приросту для показників трудової сфери ПАТ «Світло шахтаря» 

(відповідні розрахунки за іншими підприємствами наведено в додатку К, 

табл. К.1). 
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Рис. 3.9. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері за «песимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

З рис. 3.9 видно, що, відповідно до «песимістичного» сценарію, три 

показники трудової сфери зростають з мінімальним прискоренням й лише фонд 

робочого часу зменшується більше, ніж  на 20%. У табл. 3.11 наведено значення 

показників трудової сфери відповідно до «песимістичного» сценарію.  

Таблиця 3.11 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у трудовій сфері 

Підприємство 

Середня 

заробіт-

на 

плата, 

дол. 

Середня заро-

бітна плата 

штатних ро-

бітників, дол. 

Продуктив-

ність праці, 

грн. 

Фонд робочого часу, 

за який нарахована 

заробітна плата  

штатним 

працівникам, 

людино-годин 

ПАТ «Світло Шахтаря» 52,52 52,20 495,70 3434954,00 

ДП завод «Електроважмаш» 59,01 0,11 46,78 7311007,00 

ПАТ «Завод Піденкабель» 46,74 0,08 65,67 2239230,00 

ПАТ «Завод Фрунзе» 55,87 0,06 19,17 543601,00 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 56,87 0,08 41,25 3533230,00 
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Продовження таблиці 3.11 

Підприємство 

Середня 

заробіт-

на 

плата, 

дол. 

Середня заро-

бітна плата 

штатних ро-

бітників, дол. 

Продуктив-

ність праці, 

грн. 

Фонд робочого часу, 

за який нарахована 

заробітна плата  

штатним 

працівникам, 

людино-годин 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 40,61 0,12 7,62 9437412,00 

ТОВ «Лозівський 

ковальсько-механічний 

завод» 34,41 5,63 23,72 1302386,00 

 

На рис. 3.10 представлено значення темпів приросту для показників 

виробничої сфери ПАТ «Світло шахтаря» (відповідні розрахунки за іншими 

підприємствами наведено в додатку К, табл. К.2). 

 

 

Рис. 3.10. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері за «песимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

В табл. 3.12 наведено значення показників виробничої сфери відповідно 

до «песимістичного» сценарію.  
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Таблиця 3.12 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у виробничій сфері 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло Шахтаря» 6,91 0,14 7,74 

ДП завод «Електроважмаш» 4,24 0,23 5,62 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,51 1,94 21,10 

ПАТ «Завод Фрунзе» 0,28 3,65 61,41 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 0,03 33,99 118,22 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,02 46,63 54,12 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 1,21 0,80 7,11 

 

На рис. 3.11 представлено значення мінімальних темпів приросту для 

показників фінансової сфери ПАТ «Світло шахтаря» (відповідні розрахунки за 

іншими підприємствами наведено в додатку К, табл. К.3). 

 

 

Рис. 3.11. Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері за «песимістичним» сценарієм 

розвитку діяльності ПАТ «Світло шахтаря» 

 

В табл. 3.13 наведено значення показників фінансової сфери відповідно 

до «песимістичного» сценарію.  

 



145 

Таблиця 3.13 

Значення показників результативності інформаційних процесів 

управління підприємством у фінансовій сфері 

Підприємство 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Часний 

коефіцієнт 

покриття 

Показник 

автономії 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,00 1,58 0,57 

ДП завод «Електроважмаш» 0,00 2,19 0,20 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,14 0,00 0,61 

ПАТ «Завод Фрунзе» 0,00 4,46 0,65 

ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих 

вагонів» 0,00 2,04 0,86 

ПрАТ «Харкiвський пiдшипниковий завод» 0,00 0,84 0,42 

ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» 0,00 0,88 0,12 

 

Відповідно до наведених значень показників кожної сфери, за допомогою 

когнітивної моделі були отримані значення інтегральних показників, що 

відповідають «песимістичному» сценарію розвитку діяльності (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Значення інтегральних показників результативності інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством за «песимістичним» 

сценарієм розвитку діяльності 

Підприємство 

Інтегральний 

трудова 

сфера 

Інтегральний 

виробнича 

сфера 

Інтегральний 

фінансова 

сфера 

Інтегральний 

показник  

ЗІПУПП 

ПАТ «Світло Шахтаря» 0,49 0,42 0,27 0,31 

ДП завод «Електроважмаш» 0,70 0,38 0,37 0,38 

ПАТ «Завод Піденкабель» 0,37 0,39 0,35 0,26 

ПАТ «Завод Фрунзе» 0,35 0,35 0,55 0,33 

ДП «УДЦ по експлуатації 

спеціалізованих вагонів» 0,37 0,34 0,42 0,29 

ПрАТ «Харкiвський 

пiдшипниковий завод» 0,19 0,20 0,08 0,04 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 0,08 0,39 0,10 0,05 

 

Ймовірність реалізації даного сценарію для кожного з досліджуваних 

підприємств, що проведено модулем верифікації ДК «Канва», складає 100%, що 
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свідчить про адекватність побудованої моделі. Графічне відображення 

проведених розрахунків наведено у Додатку Л-H. 

На шостому етапі, відповідно до результатів, отриманих за трьома 

сценаріями, проводиться порівняння розрахованих інтегральних показників для 

кожного підприємства. На підставі результатів аналізу формується 

індивідуальний комплекс управлінських рішень промислового підприємства. 

Запропонований інструментарій удосконалення інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством на основі сценарного підходу надає 

можливість керівникам сучасних вітчизняних підприємств змоделювати різні 

варіанти розвитку діяльності  підприємства, що, у свою чергу, дозволить 

реалізувати превентивну функцію управління, спрямовану на нейтралізацію 

негативного впливу дестабілізуючих чинників. 

 

 

3.2. Визначення факторів забезпечення результативності інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством 

 

 

При організації управління промисловим підприємством на підставі 

оцінювання результативності інформаційного процесу необхідно враховувати 

властивості інформації, якими в управлінні вважають її здатність бути засобом 

відображення процесів, подій, явищ, а також багаторазовість її використання. 

Роль та значення інформації варіюється залежно від етапів управлінського 

процесу. В одних випадках важливими є її обсяг, структура, доступність джерел 

отримання; в інших – її рух чи можливості і строки акумулювання та обробки. 

Так, при постановці мети важливими є обсяг інформації, її наукова і технічна 

новизна, повнота, при оцінці ситуації – структура подання, що визначає 

можливість системного підходу до оцінки, при виробленні управлінських 

рішень – можливість обробки зібраної інформації, її своєчасність та 
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вичерпаність. До того ж, достовірна та вичерпна інформація, є основою не 

лише для оперативного й тактичного, а й для стратегічного планування 

діяльності суб’єктів господарювання [90, 89, 104, 316]. 

Економічний розвиток підприємства передбачає цілеспрямовані, 

незворотні кількісні та якісні зміни, що відбуваються під впливом певних 

закономірностей та призводять до структурних перетворень, забезпечуючи 

ефективне функціонування суб’єкту господарювання у довготривалому періоді. 

Безперервний розвиток, постійний аналіз факторів впливу інформаційного 

середовища функціонування промислового підприємства дасть змогу 

підвищити адаптивність підприємства до мінливих умов зовнішнього 

середовища та забезпечити ефективність його діяльності у несприятливих 

умовах, підвищити його конкурентоспроможність.  

Для забезпечення результативності формування інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством, перш за все, необхідно визначити 

пріоритетні напрями менеджменту. З цією метою у досліджені використано 

факторний аналіз, спрямований на виявлення факторів, які є визначальними для 

кожного із сценаріїв розвитку діяльності підприємства. Визначення таких 

факторів дозволить сконцентруватися на удосконаленні першочергових 

проблемних сфер діяльності підприємства та визначити оптимальні значення 

показників інформаційного забезпечення, дотримання яких сприятиме 

підвищенню ефективності управління підприємством в цілому.  

З огляду на основні недоліки існуючих інтегральних методів оцінки 

ефективності формування інформаційного процесу управління підприємством, 

а саме: використання методу експертних оцінок та визначення недостатньої 

кількості факторів, використання важкодоступних даних, в межах даного 

дисертаційного дослідження визначено наступні вимоги до методу визначення 

пріоритетів управління підприємством на основі формування інформаційного 

процесу управління: 

нівелювання суб’єктивної оцінки при розрахунку підсумкового показника 

або будь-якого компонента; 
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врахування якомога більшої кількості факторів, що впливають на сценарії 

розвитку діяльності підприємства; 

використання статистичних даних, за якими визначаються фактори 

забезпечення ефективності формування інформаційного процесу управління 

промисловим підприємством, які відображаються в бухгалтерській та 

фінансовій звітності. Такий підхід забезпечує доступність даних за 

підприємствами; 

математична обґрунтованість підходу.  

Враховуючи вищевикладене, у дисертаційному досліджені здійснено 

факторний аналіз ефективності формування інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством за сценаріями економічного розвитку 

його діяльності (на прикладі промислових підприємств машинобудівної галузі 

Харківської області). 

Для визначення факторів забезпечення результативності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством в дисертації, 

враховуючи усі переваги математичного моделювання, використано метод 

головних компонент. На відміну від простих методів факторного аналізу, він 

дозволяє виявити достатню та вичерпну кількість характерних факторів 

досліджуваного явища. Перевагою використання методу головних компонент, у 

порівнянні з груповим методом, є те, що він не вимагає попереднього добору 

груп елементарних ознак, а це дозволяє спростити аналіз [276].  Метод 

головних компонент відрізняється від методу головних факторів значно 

простішою логічної конструкцією, і, водночас, на його прикладі стають 

зрозумілими загальна ідея і цільові установки численних методів факторного 

аналізу. 

Метод головних компонент визначає k компонент-факторів, що 

пояснюють усю дисперсію й кореляцію вихідних k випадкових величин; при 

цьому компоненти формуються згідно спадання частки, що пояснюється ними, 

сумарної дисперсії вихідних величин, що дозволяє обмежитися декількома 

першими компонентами. Перший головний компонент F1 визначає такий 
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напрям у просторі вихідних ознак, по якому сукупність об’єктів (точок) має 

найбільший розкид (дисперсію). Другий головний компонент F2 будується з 

таким розрахунком, щоб його напрям був ортогональним до напряму F1 і він 

пояснював би більшу частину залишкової дисперсії й т.д. до k-го головного 

компонента Fk. Таке перетворення дозволяє звужувати інформаційний масив 

шляхом відкидання координат, відповідних до напрямів з мінімальною 

дисперсією. Таким чином, використання методу головних компонент дозволяє 

побудувати такий інтегральний метод оцінки сценарію управління 

промисловим підприємством, який буде звільнений від суб’єктивної оцінки та 

спиратиметься на значну кількість факторів. 

В дисертаційному дослідженні для аналізу вихідних показників 

факторного аналізу були використанні показники, що відібрані на попередніх 

етапах дослідження: трудові ресурси, виробничі ресурси та фінанси. Дані 

містяться у стандартних формах бухгалтерської та статистичної звітності 

підприємств, є офіційною, достовірною та доступною для використання 

інформацією. При побудові системи вихідних даних потрібно використовувати 

нормовані показники (розподіл на величину максимального значення фактору), 

тому що вихідні дані вимірюються в непорівнянних величинах.   

Фактор – латентний показник, який будується таким чином, щоб можливо 

було пояснити кореляцію між набором наявних показників [276]. Кожна змінна 

факторного аналізу виражається лінійною комбінацією латентних факторів: 

 

Хi = ai1 × F1 + ai2 × F2 + … + aim × Fm + Ui ,  (3.2) 

де Хі – показник; 

і – кількість показників; 

аim – факторне навантаження i для кожної m-ї компоненти; 

m – кількість факторів. 

 

Латентні фактори також виражаються лінійними комбінаціями 

досліджуваних показників: 
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F1 = bi1 × x1 + bi2 × x2 + … + bik × xk ,   (3.3) 

 

де bі – коефіцієнт значення факторів для хі. 

 

Вибірку для факторного аналізу сформували річні значення показників 

ефективності управління підприємствами за 2013-2017 р.р., на основі яких 

розраховувався інтегральний показник забезпечення результативності 

інформаційних процесів управління промисловим підприємством (п. 3.1 

дисертації): середня заробітна плата, середня заробітна плата штатних 

робітників, продуктивність праці, фонд робочого часу, за який нарахована 

заробітна плата штатним працівникам, фондовіддача, фондомісткість, 

фондоозброєність, коефіцієнт абсолютної ліквідності, покриття, автономії. 

Факторний аналіз здійснено з використанням значень вищевказаної системи 

показників для досліджуваних підприємств машинобудівної галузі Харківської 

області: ПАТ «Світло Шахтаря», ДП завод «Електроважмаш», ПАТ «Завод 

Піденкабель», ПАТ «Завод Фрунзе», ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих 

вагонів», ПрАТ «Харкiвський пiдшипниковий завод», ТОВ «Лозівський 

ковальсько-механічний завод». 

Факторний аналіз проводився окремо за кожним із сценаріїв розвитку 

діяльності підприємства з метою визначення показників, які зумовлюють 

перехід від одного сценарію до іншого. 

Метод головних компонент реалізовувався з використанням програмного 

продукту Statistica 13.2. Щоб поліпшити результати факторів та отримати 

рішення, яке матиме економічну інтерпретацію, доцільно здійснити обертання 

факторів. Обертання координатних осей здійснено за допомогою методу 

Varimax з нормалізацією Кайзера, що призначений для максимізації дисперсії 

квадратів вихідних факторних навантажень за змінними для кожного фактору. 

Після обертання факторів картина стає більш осмисленою – отримується 

змістовна економічна інтерпретація. 
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Для обґрунтування оптимальної кількості факторів використано критерій 

Кайзера, згідно до якого враховуються ті фактори і є статистично значущі, власне 

значення яких більше одиниці [276].  Згідно до критерію Кайзера, було відібрано 

по 3 фактори забезпечення інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством відповідно до сценаріїв розвитку діяльності (табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Статистичні характеристики факторів забезпечення результативності 

формування інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством за сценаріями розвитку діяльності 

Фактор 
Власне 

значення 

Відсоток 

дисперсії, % 

Кумулятивні 

власні значення 

Кумулятивний відсоток 

дисперсії, % 

Песимістичний сценарій  

1 2,38 38,14 2,38 38,14 

2 1,96 31,41 4,34 69,55 

3 1,23 19,71 5,57 89,26 

Нейтральний сценарій 

1 3,26 40,95 3,26 40,95 

2 2,08 26,13 5,34 67,09 

3 1,34 16,83 6,68 83,92 

Оптимістичний сценарій 

1 2,05 31,59 2,05 31,59 

2 1,88 28,97 3,93 60,55 

3 1,57 24,19 5,5 84,75 

 

Кумулятивний відсоток дисперсії за песимістичним, нейтральним та 

оптимістичним сценаріями розвитку діяльності досліджуваних промислових 

підприємств складає 89,26%; 83,92% та 84,75% відповідно. Тобто, значення 

дисперсії перевищує 80%, що свідчить про адекватність факторного аналізу та 

визначену достатню кількість факторів забезпечення результативності 

формування інформаційного процесу управління промисловим підприємством. 

Склад факторів  сформований на основі факторних навантажень 

(табл. 3.16). Показник входить до того фактору, з яким навантаження є 

статистично значущим ( > |0,7|). Факторні навантаження інтерпретуються як 

кореляція між факторами забезпечення результативності управління 

промисловим підприємством і змінними об’єктів управління підприємством. 
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Таблиця 3.16 

Факторні навантаження показників забезпечення результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством за 

сценаріями розвитку діяльності  

Фактор Показники 
Факторне 

навантаження 

Песимістичний сценарій 

Фактор 1 – фактор 

ефективності 

використання 

засобів виробництва 

Продуктивність праці 0,98 

Фондовіддача 0,74 

Фондомісткість -0,86 

Фондоозброєність 0,79 

Фактор 2 – фактор 

матеріального 

заохочення праці 

Середня заробітна плата 0,82 

Середня заробітна плата штатних робітників 0,75 

Фонд робочого часу, за який нарахована 

заробітна плата штатним працівникам 

0,88 

Фактор 3 – фактор 

платоспроможності 

підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,84 

Коефіцієнт покриття 0,96 

Коефіцієнт автономії 0,87 

Нейтральний сценарій 

Фактор 1 – 

ефективності 

використання 

засобів виробництва 

Продуктивність праці 0,94 

Фондовіддача 0,86 

Фондомісткість -0,75 

Фондоозброєність 0,84 

Середня заробітна плата 0,86 

Фактор 2 – 

платоспроможності 

підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,75 

Коефіцієнт покриття 0,84 

Коефіцієнт автономії 0,89 

Фактор 3 – 

матеріального 

заохочення праці 

Середня заробітна плата штатних робітників 0,84 

Фонд робочого часу, за який нарахована 

заробітна плата штатним працівникам 
0,76 

Оптимістичниц сценарій 

Фактор 1 – 

платоспроможності 

підприємства 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,92 

Коефіцієнт покриття 0,90 

Коефіцієнт автономії 0,83 

Фондовіддача 0,79 

Фактор 2 – 

ефективності 

використання 

засобів виробництва 

Продуктивність праці 0,90 

Фондомісткість -0,89 

Фондоозброєність 0,76 

Фактор 3 – 

матеріального 

заохочення праці 

Середня заробітна плата 0,83 

Середня заробітна плата штатних робітників 0,91 

Фонд робочого часу, за який нарахована 

заробітна плата штатним працівникам 
0,86 

 

За допомогою групування факторів сценаріїв розвитку діяльності 

підприємства стає можливим заздалегідь спроектувати декілька підходів до 
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організації майбутньої діяльності. При цьому враховуються і взаємно 

узгоджуються усі необхідні передумови і можливі зміни факторів впливу. 

Факторизація результатів реалізації певного сценарію становить підґрунтя для 

управлінської системи підприємства у процесі розробки ефективної стратегії 

його функціонування [127].  

Узагальнюючи якісну та кількісну оцінку в результаті статистичної 

обробки даних у межах інформаційного процесу управління машинобудівними 

підприємствами за вибірковою сукупністю можна зробити певні висновки. Так, 

на основі розрахунку коефіцієнтів кореляції між значеннями інтегрального 

показника забезпечення результативності інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством та значеннями виділених факторів встановлено, 

що всі фактори є стимуляторами розвитку діяльності, оскільки для них 

коефіцієнти кореляції мають позитивні значення: 0,75 – для песимістичного 

сценарію,  0,84 – для нейтрального та 0,81 – для оптимістичного. Із складу 

показників фактору ефективності використання засобів виробництва, який є 

стимулятором розвитку діяльності підприємства, показник фондомісткості має 

від’ємне значення факторного навантаження, що свідчить про обернений вплив 

на розвиток підприємства – дестабілізуючий. Фондомісткість є оберненим 

показником ефективності використання основних фондів, оскільки показує, яка 

сума вартості основних фондів підприємства приходиться на одиницю чистого 

доходу. 

Для песимістичного сценарію розвитку діяльності досліджуваних 

машинобудівних підприємств визначаючим фактором забезпечення 

результативності формування інформаційного процесу управління 

промисловим підприємством є фактор ефективності використання засобів 

виробництва. Для виходу підприємства з песимістичного сценарію 

пріоритетним завданням процесу управління є забезпечення результативності 

використання трудових ресурсів та основних фондів на основі зростання 

показників продуктивності праці, фондовіддачі, фондоозброєності та зниження 

показника фондомісткості. 



154 

Одним із ключових факторів забезпечення результативності форування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством за 

песимістичним сценарієм є продуктивність праці, факторне навантаження якої 

складає 0,98. Продуктивність праці на промислових підприємствах України 

сьогодні характеризується досить низьким рівнем порівняно з іншими галузями 

економіки. Так, станом на кінець 2016 року індекс продуктивності праці у 

промисловості склав 105% [36], тоді як від рівня та динаміки продуктивності 

праці залежать випуск продукції в заданому обсязі і асортименті, собівартість 

продукції, рівень рентабельності підприємства, чисельність працівників й т.і. 

До ключових причин такого стану слід віднести той факт, що в Україні значно 

погіршилась структура промисловості у результаті зростання питомої ваги 

продукції чорної металургії і паливно-енергетичного комплексу та скорочення 

частки продукції машинобудування [192]. До того ж суттєво впливають на 

низький рівень продуктивності праці на промислових підприємствах такі 

макроекономічні чинники як зниження купівельної спроможності української 

валюти,   пріоритетність  інвестування в основний капітал фінансової сфери та 

торгівлі, значний рівень моральної та фізичної зношеності основних фондів 

галузі. При існуючій інтенсивності оновлення основних фондів в 

промисловості на рівні 4,5% за рік, при ступені їх зношеності на 60%, 

необхідно 25-35 років для повної заміни виробничого устаткування, а це 

призводить до падіння ефективності виробництва і зниження продуктивності 

праці. 

Резервами зростання продуктивності праці на машинобудівних 

підприємствах може стати інформація щодо можливостей економії витрат 

праці. Значну роль відіграє науково-технічний прогрес: застосування нової 

техніки, удосконалення систем і машин, впровадження комплексної 

механізації, інженерних комунікацій, необхідних для виконання технологічних 

процесів, а також передових технологій та наукових розробок, що сприяє 

підвищенню продуктивності праці, модернізація існуючого обладнання.  
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Суттєвий вплив здійснює інформатизація організації процесу 

виробництва машинобудівних підприємств. Вона дає змогу здійснювати 

досконаліше управління виробництвом, знаходити раціональні прийоми 

виконання операцій та виявлення інших важливих чинників. Наукова 

організація праці охоплює значні потенційні резерви підвищення ефективності 

праці з мінімальними додатковими матеріальними витратами. Значний вплив 

має максимальне використання діючих потужностей, диверсифікація 

виробництва, скорочення втрат робочого часу й т. і. 

Також слід зазначити, що характерним чинником низького рівня 

продуктивності праці для національної промисловості загалом, у тому числі й 

для досліджуваних у межах дисертаційного дослідження машинобудівних 

підприємств, є плинність персоналу, до основних причин якої можна віднести 

незадоволеність працівників умовами праці, розміром заробітної плати і їх 

прагненням задовольнити свої потреби шляхом переходу на нове місце роботи. 

Значною є плинність кадрів, що не позначається на падінні чисельності за 

рахунок набору нових працівників. Але, новим працівникам необхідно 

пристосуватися до нового місця праці, умов виробництва, навіть, якщо це 

досвідчений працівник; для тих же, хто вперше прийшли на підприємство – 

окрім того, що їм самим потрібен час на освоєння роботи, до них необхідно 

прикріпити наставника, ефективність роботи якого, відповідно, також 

знижується. 

Результати дослідження свідчать, що суттєвий вплив на управління 

підприємствами машинобудівної галузі за песимістичним сценарієм розвитку 

діяльності здійснюють показники фондовіддачі, фондомісткості та 

фондоозброєності. Аналіз ефективності використання основних фондів на 

досліджуваних підприємствах показав, що собівартість реалізованої продукції 

збільшується, переважно, за рахунок зростання амортизації [250]. При цьому не 

використовується нарахована амортизація на відновлення і розширення 

виробництва, тому щороку зростає розрив між реальним зносом і фінансовими 
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можливостями відновлення основних засобів, що призводить до погіршення їх  

фінансового становища та знижує ефективність управління. 

Підприємства використовують прямолінійний спосіб нарахування 

амортизації основних засобів: не враховуються моральний знос і відмінності 

виробничої потужності основних виробничих фондів у різні роки їх 

експлуатації, необхідність збільшувати витрати на ремонт в останні роки 

служби. На нашу думку, керівництву підприємств слід змінити прямолінійний 

метод амортизації на прискорений, що дозволить: прискорити процес 

оновлення основних засобів на підприємстві; накопичити достатні кошти для 

технічного переозброєння та реконструкції виробництва; зменшити податок на 

прибуток; підтримувати основні кошти на високому технічному рівні. 

За нейтральним сценарієм розвитку діяльності підприємства 

пріоритетним також є фактор ефективності використання засобів виробництва, 

проте склад фактору доповнюється показником середньої заробітної плати. Для 

розвитку діяльності за цим сценарієм для підприємства необхідно забезпечити 

ефективність використання засобів виробництва та стимулювати працівників за 

рахунок підвищення заробітної плати.  

Станом на кінець 2016 року середня заробітна плата у промисловості 

України становила 6524 грн. на одного штатного працівника, що на 3% менше 

середнього рівня заробітної плати за галузями економіки [192]. Тоді як, для 

прикладу, в таких галузях економіки України як сільське господарство 

перевищення рівня середньої заробітної плати становило 304%, фінансова та 

страхова діяльність – 64%, авіаційний транспорт – 20%, інформація та 

телекомунікація – 51% [192]. Сьогодні промисловість за рівнем середньої 

заробітної плати знаходиться десь на 13 місці, тоді як дана галузь є 

стратегічною основою економічного розвитку країни. 

В сучасних умовах заробітна плата відіграє першочергове значення у 

мотиваційному механізмі промислових підприємств. Майже 70% витрат 

підприємств США спрямовується на заробітну плату працівників, а в Україні 

цей показник сягає лише 40-50%.  
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Як показує досвід, винагорода, заснована на традиційних системах 

заробітної плати, у більшості випадків малоефективна, щоб виконати вимогу 

щодо забезпечення справедливої оплати праці на промислових підприємствах. 

Винагорода, заснована виключно на тарифних сітках, часто підлягає критиці за 

те, що вона надає мало стимулів для підвищення результативності праці. 

Типова погодинна форма оплати праці характеризується недостатнім обліком 

індивідуальних результатів праці. Тому, з метою забезпечення ефективного 

розвитку підприємства за нейтральним сценарієм доцільно покращити 

показники оцінки результатів праці шляхом впровадження системи оплати 

праці стимулюючого типу. Головним її завданням має стати забезпечення 

відповідності величини заробітної плати кінцевим ринковим результатам 

виробництва на підприємстві і зростанню обсягів продажу товарів за умов 

розширення ринкового попиту на продукцію. 

На етапі розвитку діяльності підприємства за оптимістичним сценарієм 

пріоритетним фактором управління є фактор платоспроможності підприємства, 

який включає коефіцієнт абсолютної ліквідності, покриття, автономії, 

фондовіддачі. 

Дослідження також засвідчило, що негативно впливає на 

платоспроможність промислових підприємств за оптимістичним сценарієм 

розвитку діяльності невиконання співвідношень між основними групами 

балансу, наявність значних проблем із забезпеченням своєчасності здійснення 

розрахункових операцій. До того ж, виявлено незадовільну структуру власного 

капіталу через наявність непокритих збитків [328, 331].  

З метою підвищення рівня платоспроможності на досліджуваних 

підприємствах управлінські заходи мають бути спрямовані на оптимізацію 

запасів матеріалів, незавершеного виробництва та готової продукції. 

Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів 

підприємств за оптимістичним сценарієм розвитку, в результаті чого з’явиться 

можливість досягти зростання величини ліквідних грошових коштів та 

зменшення величини неліквідних виробничих запасів.   
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Оптимізація ліквідності підприємств може бути реалізована за 

допомогою оперативного механізму фінансової стабілізації – системи заходів, 

спрямованих, з одного боку, на зменшення фінансових зобов’язань, а з іншого – 

на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. 

Таким чином, на основі вищевикладеного можна стверджувати, що 

незалежно від сценарію розвитку діяльності підприємства перелік факторів 

забезпечення результативності формування інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством (на прикладі підприємств машинобудівної галузі) 

залишається незмінним: фактор ефективності використання засобів 

виробництва (Ф1), фактор матеріального заохочення праці (Ф2), фактор 

платоспроможності підприємства (Ф3). Дещо змінюється склад факторів та їх 

пріоритетність. Залежно від сценарію розвитку змінюються пріоритети 

менеджменту підприємства. Так, за умови реалізації песимістичного та 

нейтрального сценаріїв розвиток діяльності підприємства можливий за рахунок 

підвищення ефективності використання засобів виробництва, таких як трудові 

ресурси і виробничі фонди. По мірі переходу від песимістичного до 

нейтрального сценарію зростає роль матеріальної складової ефективної системи 

управління – розміру заробітної плати. За умови розвитку підприємства за 

оптимістичним сценарієм зростає пріоритетність фактору платоспроможності. 

 

 

3.3. Методичний підхід до формування набору сценаріїв для вибору 

результативного інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством 

 

 

Основною метою формування та використання інформаційного процесу 

управління промисловим підприємством є розроблення й ефективна реалізація 

дієвої стратегії діяльності. Сценарне планування є не просто розробкою 

сценаріїв розвитку діяльності підприємства, воно тісно пов’язане зі 
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стратегічним плануванням та управлінням. Внесок сценарного планування у 

подальшу розробку стратегії підприємства полягає в тому, що сформовані 

сценарії дозволяють розробити розумний набір альтернативних стратегій, що 

сприяє досягненню оптимістичного результату діяльності будь-якого 

підприємства.  

У сучасних умовах недостатність використання переваг стратегічного 

підходу в управлінні промисловими підприємствами зумовлена не тільки 

нестабільністю політичної та економічної ситуації в країні, а й невідповідністю 

філософії підприємств ринковим умовам. Наприклад, керівниками часто 

формується погляд із майбутнього в теперішній час, розробляються 

рекомендації на короткостроковий період щодо досягнення результатів у 

майбутньому з урахуванням змін у навколишньому середовищі, досить часто не 

конкретизуються середньо- та довгострокові дії на майбутнє, відсутня 

проактивність дій. На підприємствах використовують, здебільшого, 

короткострокові плани розвитку, що суттєво знижує ефективність їх 

функціонування та провокує ризики неплатоспроможності. У зв’язку з цим, у 

межах даного дослідження з метою підвищення продуктивності 

інформаційного процесу управління детерміновані лімінальні значення 

модифікації сценарного підходу до розвитку діяльності підприємств галузі 

машинобудування, як компонентної складової ефективного стратегічного 

управління. 

Як свідчать результати дослідження, аналізовані підприємства мають 

низький рівень ефективності управління незалежно від сценарію розвитку їх 

діяльності. Винятком є лише ДП «Електроважмаш» та ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 

за умови реалізації оптимістичного сценарію, при якому підприємства будуть 

мати середній рівень ефективності. З метою підвищення значення цього 

критерію визначено лімінальні рівні ключових показників інформаційних 

процесів управління на підприємстві. До ключових показників віднесено ті, які 

сформували перший, найвпливовіший і значущий, фактор забезпечення 

результативності формування інформаційного процесу управління 
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промисловим підприємством за сценаріями розвитку (п.п. 3.2). Визначення 

системи лімінальних рівнів передбачає розрахунок значень показників 

інформаційного процесу управління, за яких відбувається модифікація 

діяльності підприємства від одного сценарію до іншого: від песимістичного до 

нейтрального, від нейтрального до оптимістичного (п.п. 3.1), а також 

досягається високий рівень ефективності управління промисловим 

підприємством (п.п. 2.2). 

Оскільки в роботі не розглядаються реструктуризаційні процеси на 

підприємствах, розвиток діяльності підприємств можливий виключно 

еволюційним шляхом, за якого якісні зміни відбуваються повільно і 

послідовно. З огляду на це, за песимістичного сценарію розвитку досягнення 

високого рівня ефективності управління за допомогою інформаційних процесів 

можливе за рахунок послідовного ланцюга модифікації від песимістичного 

сценарію розвитку діяльності до нейтрального, від нейтрального – до 

оптимістичного, від оптимістичного – до цільового стану (високого рівня 

ефективності управління). За умови реалізації нейтрального сценарію ланцюг 

модифікацій має алгоритм реалізації: нейтральний сценарій – оптимістичний, 

оптимістичний сценарій – високий рівень ефективності управління на підставі 

використання інформаційних процесів управління. За оптимістичного сценарію 

розвитку діяльності стани-посередники на шляху до досягнення високого рівня 

ефективності управління промисловим підприємством відсутні. 

Як було визначено шляхом факторного аналізу (п.п 3.2), пріоритетними 

при управлінні промисловим підприємством показниками, що забезпечують 

модифікацію до нейтрального сценарію розвитку діяльності, є продуктивність 

праці, фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність. Тому в 

дисертаційному досліджені визначено лімінальні значення даних економічних 

показників досліджуваних підприємств, які забезпечать перехід до 

нейтрального сценарію. 

З метою визначення лімінальних значень показників використано метод 

кореляційно-регресійного аналізу (для встановлення функцій залежностей 
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інтегрального показника результативності інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством (п.п. 2.2) від пріоритетних показників 

забезпечення результативності інформаційних процесів управління 

підприємством (п.п. 3.2) та метод оптимізаційного моделювання (для 

встановлення лімінальних значень показників результативності інформаційного 

процесу, Додаток П). 

Метод кореляційно-регресійного аналізу використовується у даному 

дослідженні з метою встановлення залежностей між частковими та 

інтегральним показником результативності реалізації інформаційних процесів 

управління промисловим підприємством. Для встановлення критичних значень 

показників використано метод лінійного програмування, в основі реалізації 

якого лежить теорема Куна-Таккера [328]. Коли йдеться про задачі оптимізації 

з обмеженнями у вигляді рівностей, при побудові критеріїв оптимальності 

можна використовувати множники Лагранжа. Кун і Таккер узагальнили цей 

підхід на випадок загальної задачі лінійного програмування з обмеженнями, як 

у вигляді рівностей, так і у вигляді нерівностей [328]. Сутність даного методу 

полягає у пошуку таких значень керуючих параметрів моделі, за яких 

досягається оптимальне значення цільового показника.   

Для песимістичного сценарію розвитку діяльності підприємства з 

використанням кореляційно-регресійного аналізу встановлено функції 

залежностей інтегрального показника результативності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством (У) від 

показників, які сформували 1-й – найбільш впливовий фактор результативності 

формування інформаційного процесу – фактор ефективності використання 

засобів виробництва: 

продуктивності праці (Х1); 

фондовіддачі (Х2); 

фондомісткості (Х3); 

фондоозброєності (Х4) (табл. 3.17). 
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Побудовані функції дають змогу відобразити прямі та обернені зв’язки 

між показниками результативності формування інформаційних процесів з 

метою визначення їх оптимальних значень, при яких відбувається перехід 

підприємства від песимістичного сценарію до нейтрального. 

Коефіцієнт множинної кореляції для побудованих можелей → 1, 

коефіцієнт детермінації перевищує 0,74, розрахункові значення критерію 

Фішера перевищують табличні. Це свідчить про адекватність побудованих 

регресійних моделей. 

Під модифікацією діяльності підприємства від песимістичного сценарію 

до нейтрального розуміється досягнення рівня інтегрального показника 

результативності реалізації інформаційного процесу управління, що 

демонструють підприємства, діяльність яких розвивається за нейтральним 

сценарієм. 

Таблиця 3.17 

Функції залежностей між частковими та інтегральним показником  

результативності формування інформаційного процесу управління за 

песимістичним сценарієм  

Функція залежності 

Показники адекватності моделі 

Коефіцієнт 

множинної 

кореляції 

Коефіцієнт 

детермінації 

Розрахункове 

значення 

критерію 

Фішера 

Табличне 

значення 

критерію 

Фішера 

 

 
0,90 0,81 6,06 5,71 

 0,93 0,86 264,02 251,00 

 0,95 0,90 301,56 251,00 

 0,94 0,88 298,22 251,00 

 

Значення інтегрального показника результативності формування 

інформаційного процесу управління підприємствами, діяльність яких 

розвивається за нейтральним сценарієм, в середньому по вибірковій сукупності 

досліджуваних підприємств машинобудівної галузі становить 0,34, що і 

використано у якості цільового параметру оптимізаційної функції 

(формула 3.4): 
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     (3.4) 

 

За допомогою функції «Підбір параметрів» у MS Excel на основі системи 

залежностей, наведеної у табл. 3.17, та цільового параметру оптимізаційної 

функції (формула 3.4), визначено лімінальні значення показників 

результативноісті формування інформаційного процесу управління, за яких 

відбувається перехід діяльності підприємства до нейтрального сценарію 

розвитку. Для розвитку діяльності підприємства за нейтральним сценарієм слід 

дотримуватися певних нормативів показників результативності формування 

інформаційного процесу управління, а саме:  

для показника продуктивності праці – 325,48;  

для показника фондовіддачі – 6,96;  

фондомісткості – 6,85;  

фондоозброєності – 219,91.  

Зростання значень показників продуктивності праці, фондовіддачі, 

фондоозброєності вище лімінальних значень та зменшення показника 

фондомісткості порівняно з лімінальним, свідчитиме про модифікацію 

сценарію розвитку діяльності підприємства до нейтрального за рахунок 

підвищення ефективності використання трудових ресурсів та основних фондів. 

Для нейтрального сценарію ключовими показниками  розвитку діяльності 

є продуктивність праці (Х1), фондовіддача (Х2), фондомісткість (Х3), 

фондоозброєність (Х4) та середня заробітна плата (Х5), цільовою функцією – 

функція залежності інтегрального показника ефективності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством (У) від 

показників розвитку діяльності (Х1-Х5). Лімінальним значенням цільової 

функції є середнє значення інтегрального показника для досліджуваних 

підприємств з нейтральним сценарієм розвитку діяльності (0,45). 

Оптимізаційна модель модифікації сценаріїв розвитку діяльності 

промислового підприємства від нейтрального до оптимального побудована з 
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використанням кореляційно-регресійного аналізу і має наступний вигляд 

формула 3.7: 

 

                 (3.5) 

 

За моделлю 3.7 визначено, що для  реалізації оптимістичного сценарію 

розвитку діяльності промислових підприємств значення економічних 

показників мають дотримуватися наступних лімінальних вимог: продуктивність 

праці має бути не нижчою за 1078,74; коефіцієнт фондовіддачі – не нижчим за 

31,64; коефіцієнт фондомісткості – не вищим за 5,91; коефіцієнт 

фондоозброєності – не нижчим за 504,44; рівень середньої заробітної плати – не 

нижчим за 172,26 доларів за місяць; інтегральний показник результативності 

формування інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

– не меншим за 0,45. 

Адекватність побудованих моделей залежностей, відображених у 

моделі 3.7, підтверджується значеннями показників: множинної кореляції, що 

наближається до 1; детермінації, значення якого перевищує 0,8 та критерію 

Фішера, розрахункові значення якого вищі за табличні. Якщо діяльність 

підприємства розвивається за оптимістичного сценарієм, подальшим напрямом 

розвитку є досягнення високого рівня ефективності формування 

інформаційного процесу управління, відповідно до якого інтегральний 

показник має складати 0,7. 

Визначальним фактором на даному етапі розвитку діяльності, як свідчать 

результати дослідження, є фактор платоспроможності, який включає 

показники: фондовіддачі (Х2), абсолютної ліквідності (Х6), покриття (Х7), 

автономії (Х8). Значення фінансових показників за підприємствами за період 

2013-2017 р.р. має високу ступінь варіації: 233% для коефіцієнта абсолютної 
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ліквідності, 138% – для коефіцієнта покриття, 53% – для коефіцієнта автономії. 

Формування вибірки із значним відсотком варіації (більше 25%) знижує 

адекватність моделей, побудованих на основі цієї вибірки.  

Для виключення екстремальних значень у досліджені використано 

критерій Діксона (формули 3.6-3.7) [226]. 

 

  ,                                                 (3.6) 

 

  ,                                                 (3.7) 

 

де  – члени варіаційного ряду 

. 

 

Наявність екстремальних значень у вибірковій сукупності перевіряється 

на основі порівняння розрахункових значень критерію для 

найекстремальнішого значення (формула 3.6) і найменшого (формула 3.7) з 

табличними значеннями. Перевищення розрахункового значення критерію над 

табличним свідчить про наявність екстремального значення, яке слід 

виключити з вибірки.  

На основі показників Х2, Х6-Х8 після виключення їх екстремальних 

значень побудовано систему функцій залежностей (формула 3.8). Цільовим 

значенням функції є значення інтегрального показника результативності 

формування  інформаційного процесу управління промисловим підприємством 

(У) 0,7. 

 

                               (3.8) 
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Для досягнення високого рівня результативності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством лімінальні 

значення: 

показника фондовіддачі має бути не нижчим за 40,90;  

показника абсолютної ліквідності – за 0,77;  

коефіцієнта покриття – за 4,29;  

коефіцієнта автономії – за 0,73.  

Значення показників продуктивності праці, фондовіддачі, 

фондоозброєності, середньої заробітної плати мають знаходитися на рівні, не 

нижчому, ніж для реалізації оптимістичного сценарію, показника 

фондомісткості – не вищому за цей рівень. Наукове та практичне значення 

отриманих лімінальних значень сценаріїв розвитку діяльності підприємств 

машинобудівної галузі полягає в удосконаленні методичного підходу до 

формування інформаційних процесів управління промисловим підприємством, 

що доцільно використовувати у якості теоретичного підґрунтя підвищення 

ефективності управління підприємством як запоруки його стабільного та 

прогресивного функціонування (рис. 3.12).  

Запропонований методичний підхід спрямований на визначення 

критичних рівнів показників, дотримання яких забезпечить підвищення 

результативності інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством, у разі послідовної реалізації таких етапів: 

1. Розрахунок інтегрального показника результативності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством. 

2. Визначення рівнів інтегрального показника результативності 

формування інформаційного процесу управління промисловим підприємством. 

3. Побудова сценаріїв розвитку діяльності підприємства. 

4. Визначення факторів забезпечення результативності формування 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством. 
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Завдання  Методи, прийоми  Результати 
     

1. Розрахувати інтегральний 
показник забезпечення  

результативності 
інформаційного процесу 

управління підприємством 

  
Таксономічний 

аналіз  
Значення інтегрального показника забезпечення 

результативності інформаційного процесу 
управління промисловим підприємством 

2. Визначити рівні 
інтегрального показника 

забезпечення результативності 
інформаційного процесу 

управління підприємством 

 

 
Шкала  

Харінгтона 

 Рівні інтегрального показника 
Якісна оцінка 
інтегрального 

показника 

Інтервали значень кількісної 
оцінки інтегрального 

показника 
Низький [0;0,6) 

Середній [0,6 ; 0,7] 

Високий (0,7;1] 
 

3. Побудувати сценарії 
розвитку діяльності 

промислового підприємства  

Сценарний підхід, 
таксономічний 

аналіз, когнітивне 
моделювання 

 

Значення інтегрального та часткових показників 
результативності формування інформаційного 

процесу управління підприємством за 
песимістичним, нейтральним, оптимістичним 

сценаріями розвитку діяльності  
4. Визначити фактори 

забезпечення 
результативності 

інформаційного процесу 
управління промисловим 

підприємством 

 
Багатовимірний 

факторний аналіз 

 Пріоритетні фактори забезпечення 
результативності інформаційного процесу 
управління промисловим підприємством за 

сценаріями розвитку діяльності 
Сценарій 
розвитку 

Домінантни
й фактор 

Показники фактора 

Песимістич
-ний 

Фактор 
ефективнос

ті 
використан
-ня засобів 
виробництв

а 

Продуктивність 
праці; фондовіддача; 

фондомісткість; 
фондоозброєність 

Нейтральни
й 

Продуктивність 
праці; фондовіддача; 

фондомісткість; 
фондоозброєність; 
середня заробітна 

плата 

Оптимістич
ний 

Фактор 
пла-

тоспромож-
ності під-
приємства 

Коефіцієнти: 
абсолютної 
ліквідності; 

покриття; автономії; 
фондовіддача 

 

5. Визначити критичні 
значення показників 

результативності 
формування інформаційного 

процесу управління 
промисловим підприємством, 
за яких відбувається перехід 
його діяльності від одного 

сценарію розвитку до іншого 

 Метод кореляційно-
регресійного 

аналізу та  
лінійного 

програмування 

 

Критичні значення показників  
Стан Показник Значенн

я 

Перехід від 
песимістичного 

сценарію до 
нейтрального 

Продуктивність праці ≥ 325,48 
Фондовіддача ≥ 6,96 

Фондомісткість ≤ 6,85 
Фондоозброєність ≥ 219,91 

Перехід від 
нейтрального 
сценарію до 

оптимістичного 

Продуктивність праці 
≥ 

1078,74 
Фондовіддача ≥ 31,64 

Фондомісткість ≤ 5,91 
Фондоозброєність ≥ 504,44 
Середня заробітна 
плата, дол. США в 

міс. 
≥ 172,26 

Досягнення 
високого рівня 
ефективності 

інформаційного 
процесу 

управління 
промисловим 

підприємством 

Коефіцієнт 
абсолютної 
ліквідності 

≥ 0,77 

Коефіцієнт покриття ≥ 4,29 
Коефіцієнт автономії ≥ 0,73 

Фондовіддача ≥ 40,90 

 

 

Рис. 3.12. Методичний підхід до оцінювання результативності інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством 
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5. Визначення критичних значень показників результативності 

формування інформаційного процесу управління промисловим підприємством, 

за яких відбувається перехід діяльності підприємства від одного сценарію 

розвитку до іншого. 

Адекватність та перспективність подальшого використання побудованої 

моделі підтверджується її змістовністю, що полягає у спроможності моделі 

відображувати істотні характеристики та зв’язки інформаційного процесу 

управління підприємством; комплексністю, через те, що він всебічно 

характеризує напрям розвитку діяльності промислового підприємства;   

універсальністю для підприємств промислової галузі; статистичною 

адекватністю моделювання зв’язків досліджуваних параметрів. 

Запропонований методичний підхід до оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством надасть змогу 

визначити оптимальні значення показників, за яких забезпечуватиметься розвиток 

діяльності підприємства. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

1. Розроблений механізм оцінювання результативності  інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством на основі сценарного підходу, 

на відміну від існуючіх поєднує сценарний підхід та метод кореляційно-

регресійного аналізу. Визначено впливовість інтегральних показників трудової, 

виробничої та фінансової сфери на показник забезпечення результативності 

інформаційних процесів управління за різних сценаріїв розвитку: 

песимістичного, нейтрального, оптимістичного. Це надає можливість 

моделювання різних сценаріїв розвитку діяльності підприємства та дозволить 

реалізувати превентивну функцію управління, спрямовану на нейтралізацію 
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негативного впливу дестабілізуючих чинників на різних етапах діяльності 

підприємства. 

2. На підставі використання інструменту багатовимірного факторного 

аналізу визначено фактори забезпечення результативності інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством, домінантні при різних 

сценаріях розвитку його діяльності. Так, було визначено, що для 

песимістичного і нейтрального сценарію цим фактором є ефективность 

використання засобів виробництва, а для оптимістичного - фактор 

платоспроможності підприємства. 

3. Встановлено пріоритетність факторів, що доцільно використовувати 

при розробці методичного підходу до підвищення якості процесу управління 

промисловим підприємством за умови реалізації песимістичного, нейтрального 

та оптимістичного сценарію розвитку його діяльності. 

4. Розроблено методичний підхід до оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством на основі 

визначення лімінальних значень показників, що зумовлюють перехід 

підприємства від песимістичного сценарію розвитку діяльності до 

нейтрального, від нейтрального – до оптимістичного, що надає можливість 

визначити цільові параметри розвитку діяльності підприємства залежно від 

стану його поточної діяльності. 

Основні висновки, пропозиції та результати досліджень, отримані в 

даному розділі, опубліковані в роботах [152, 154, 301, 302, 303]. 

Список використаних джерел: [5, 8, 36, 40, 50, 54, 89,  90, 102, 104, 105, 

108, 113, 116, 126, 127, 143, 144, 162, 192, 201, 225, 249, 275, 288, 310, 311, 313, 

315, 318,  321, 322, 331].  
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційній роботі набули подальшого розвитку теоретичні 

положення та методичне забезпечення щодо нового вирішення важливого 

науково-практичного завдання формування інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством. Основні висновки та рекомендації за 

результатами проведеного дослідження полягають у такому. 

1. На основі аналізу поняття інформації та інформаційного процесу 

запропоновано розширене та удосконалене визначення поняття «інформаційний 

процес управління», як сукупності взаємопов’язаних дій для забезпечення 

ефективного обміну інформацією між підрозділами, внутрішнім та зовнішнім 

середовищем підприємства, що сприяє підвищенню якості управління, 

зростанню результативності діяльності підприємства. Доведено, що найбільш 

важливими змістовними характеристиками є забезпечення, реалізація та 

оцінювання інформації (проміжної та підсумкової), отриманої в результаті дій 

суб’єктів управління, що формується під впливом суб’єктів управління, їх 

внутрішнього та зовнішнього середовища.  З урахуванням цього визначено, що 

виділення інформаційної складової інформаційного процесу управління як 

одного з найважливіших об’єктів управління в загальному алгоритмі його 

формування, прийняття і реалізації; та сприятиме підвищенню ефективності та 

обґрунтованості рішень.  

2. Оцінювання інформаційних процесів управління передбачає 

використання сукупності показників і дає змогу всебічно проаналізувати та 

розглянути інформаційний процес управління. Запропонована сукупність 

показників оцінювання інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством враховує всі аспекті та параметри інформаційних процесів не 

тільки за якісними, а й за кількісними критеріями, містить складову 

результативності, яка ґрунтується на економічних параметрах та дозволяє 

оцінити  цілий комплекс індикаторів трудової, фінансової та виробничої сфер 



171 

діяльності, що найповнішою мірою відображають стан підприємства. 

3. У результаті аналізу діяльності машинобудівного комплексу України та 

Харківської області визначено основні тенденції його розвитку у контексті 

сучасної соціально-економічної ситуації, які свідчать про наявність диспропорцій 

у розвитку галузевої структури, її невідповідність пріоритетам розвитку 

національної економіки. У машинобудівному комплексі спостерігається зниження 

інноваційної активності підприємств, що призводить до зниження 

результативності управління та швидкості реагування на зовнішні зміни і, як 

результат, витіснення вітчизняних виробників з відповідних ринків. Проведений 

аналіз засвідчив необхідність більш глибокого аналізу різних сфер діяльності 

промислового підприємства. 

4. Обґрунтування вибору часткових показників оцінювання 

результативності інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством здійснено  ґрунтуючись на розрахунку пріоритетів показників 

на основі синтезу методів експертного оцінювання: бальної оцінки та методу 

аналізу ієрархії за критеріями достовірності, змістовності, повноти та 

доречності інформаційного процесу. Такий підхід дозволяє виділити найбільш 

вагомі та інформативні показники діяльності підприємства. Розрахований 

інтегральний показник рівня забезпечення результативності інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством надає можливість оцінити 

діяльність промислового підприємства з усіх важливих сторін для підвищення 

його результативності.  

5. Розроблені у роботі методичні рекомендації з формування набору 

сценаріїв розвитку діяльності промислового підприємства з урахуванням 

показників інформаційних процесів управління промисловим підприємством на 

основі побудови сценаріїв управління промисловим підприємством дозволяють 

всебічно розглянути діяльність підприємства. Запропоновані та реалізовані у 

роботі рекомендації з оцінювання інформаційних процесів управління 

промисловим підприємством поєднують сценарний підхід та метод кореляційно-

регресійного аналізу, та дозволяють визначити вплив інтегральних показників 
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трудової, виробничої та фінансової сфери на показник забезпечення 

результативності інформаційних процесів управління за різних сценаріїв 

розвитку: песимістичного, нейтрального, оптимістичного. 

6. Визначення факторів забезпечення результативності інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством, домінантних при різних 

сценаріях розвитку, є важливим етапом оцінювання діяльності підприємства. Так, 

на етапі песимістичного та нейтрального сценарію розвиток підприємства 

можливий за рахунок підвищення ефективності використання засобів 

виробництва, таких як трудові ресурси і виробничі фонди. Під час переходу від 

песимістичного до нейтрального сценарію зростає роль матеріального 

заохочення – розміру заробітної плати. За умови розвитку підприємства за 

оптимістичним сценарієм зростає пріоритетність фактору платоспроможності. 

Виявлені домінантні фактори дають змогу здійснювати вплив на стан 

підприємства та нівелювати його чутливість до змін. 

7. Розроблений методичний підхід до оцінювання результативності 

інформаційного процесу управління промисловим підприємством спрямований 

на визначення критичних рівнів показників, дотримання яких забезпечить 

підвищення результативності інформаційного процесу управління промисловим 

підприємством у разі послідовної реалізації його етапів. Реалізація 

запропонованого у роботі методичного підходу на основі визначення лімінальних 

значень показників дозволяє зробити перехід підприємства від песимістичного 

сценарію розвитку діяльності до нейтрального, від нейтрального – до 

оптимістичного, що надає можливість визначити цільові параметри розвитку 

підприємства залежно від поточного стану його діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості їхнього 

прикладного застосування для удосконалення інформаційних процесів 

управління промисловими підприємствами України. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені та використовуються для  

ПАТ «Турбоатом» (довідка № 279 від 24.10.2018р.) та ТОВ «Точні системи 

Ltd» (довідка № 23 від 29.11.2018 p.). 
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Додаток A 

Погляди на природу і зміст управлінської технології 

Напрям 

погляду 

Автор, джерело Сутність поняття 

Процес, 

порядок 

(регламент) 

його 

здійснення 

Голубков Е.П, [63] процес підготовки, прийняття й реалізації 

рішення 

 Василенко А. В. [33] безперервний творчий процес підтримки сталого 

режиму функціонування системи шляхом 

прийняття й реалізації господарських рішень 

Балдин К. В. [ 20] певний порядок (регламент) здійснення процесу 

управління, що обумовлює послідовність та 

умови прийняття управлінських рішень і визначає 

найефективніші методи та інструменти їхнього 

впровадження у практичну діяльність 

Пирогов В.  И. 

[ 198] 

процес поділу управління на окремі процедури та 

операції з метою виконання окремих завдань для 

ефективного досягнення встановлених цілей 

підприємства 

Кузьмін О. Є. [140] безперервний, динамічний, послідовний, стійкий, 

мінливий, цілеспрямований процес, який має 

циклічний характер 

Сукупність 

методів, 

процесів, 

знань 

Ожегов С. И. 

Толковый словарь 

русского языка: [185] 

сукупність виробничих методів та процесів у 

певній галузі виробництва, а також науковий 

опис способів виробництва  

Кузнєцова І. [139] сукупність формалізованих знань про виконання 

процесу управління, що містить вимоги до 

кваліфікації управлінського персоналу та опис 

методів отримання й перетворення вхідної 

інформації про стан зовнішнього середовища і 

стан об’єкта управління в управлінські впливи 

для досягнення цілей підприємства 

Добротворский  

И. Л. [80 ] 

сукупність знань про способи та форми 

застосування елементів системи управління 

підприємством у процесах управління 

 Л.Л. Товажнянский, 

А. Г.Романовский, А. 

С. Пономарев и др.  

[192] 

сфера знань, що містить методи, способи та 

теорію їхнього використання для досягнення 

цілей управління, які відображують тактику 

реалізації стратегічних, технологічних, соціально-

психологічних та поведінкових аспектів спільної 

діяльності людей 

Соболев В. Г. [246] сукупність методів, прийомів, засобів, способів, 

інструментів, застосування яких повинно 

забезпечувати очікуваний результат 

Тютлікова В. В. [269] сукупність методів, операцій і процедур, які 

реалізуються у межах управлінських функцій та 

спрямовані на досягнення бажаних результатів за 

допомогою працівників 
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Продовження додатку A 

 

Послідовність 

дий 

Лебідь О. В. [148] послідовність дій, взаємопов’язаних управлінських 

операцій та процедур, виконання яких приводить 

до здійснення управлінських функцій, 

підтримується управлінськими рішеннями і 

забезпечується певними методами та 

інструментами 

Г. С. Одинцова, В. 

Б. Дзюндзюк, Н. М. 

Мельтюхова та ін. 

[262] 

цілеспрямована послідовність дій, яка за 

допомогою методів і засобів управлінської праці 

дозволяє за рахунок впливу на предмет праці 

забезпечити взаємодію суб’єкта та об’єкта 

управління 

Економічна 

енциклопедія : у 

трьох томах. Т. 3 / 

ред. кол. С. В. 

Мочерний  [91] 

поєднання, послідовність, взаємозв’язок 

організаційних, інформаційних, розрахунково-

обчислювальних та інших операцій і процедур у 

процесі здійснення управлінських функцій 

Василенко В. О. 

[33] 

комплекс послідовно здійснюваних заходів 

попередження, профілактики, подолання кризи, 

зниження рівня її негативних наслідків 

Смирнов Э. А.  

[243 ] 

послідовність виконання управлінських функцій 

(планування, організації, мотивації, контролю), 

методів і процесів управління з метою оптимізації 

управлінського впливу для досягнення загальних 

та конкретних цілей підприємства 

Мосейко В. О.[177] сукупність взаємопов’язаних управлінських 

процедур, спрямованих на обґрунтування, 

розробку, прийняття й виконання управлінських 

рішень 

Лебідь О. В. [147] сукупність взаємопов’язаних операцій, які 

спрямовані на належне виконання управлінських 

функцій, що забезпечується використанням 

спеціальних методів, інструментів, пристроїв 
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Додаток Б 

Трактування сутності поняття «інформаційна система» у літературних джерелах 

№ 

п/п 
Автор, джерело Сутність поняття 

1. Закон України «Про державну статис-

тику» від 17 вересня 1992 року № 2614-

ХІІ [96] 

Інформаційна система органів державної 

статистики – це сукупність технічних, 

програмних, комунікаційних та інших 

засобів, які забезпечують процес збирання, 

накопи-чення, опрацювання, поширення, 

збереження, захисту та використання 

статистичної інформації  

2. Про затвердження Інструкції про умови 

і правила провадження 

підприємницької діяльності (ліцензійні 

умови [216] 

Інформаційна система – це автоматизована 

система, комп’ютерна мережа, система 

зв’язку  

3. Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах: [213] 

Інформаційна (автоматизована) система – 

це організаційно-технічна система, в якій 

реалізується технологія обробки 

інформації з використанням технічних і 

програмних засобів   

4. Про затвердження Порядку 

інформаційної взаємодії між 

кадастрами та інформаційними 

системами [218] 

Інформаційна система – це кадастрова, 

геоін-формаційна система чи база 

геопросторових даних  

 

5. Про затвердження Положення про 

електронні освітні ресурси [216] 

Інформаційна система – це організаційно 

впоряд-кована сукупність документів 

(масивів документів) та інформаційні 

технології, зокрема, з використанням 

технічних засобів, що реалізують 

інформаційні процеси та призначені для 

зберігання, обробки, пошуку, 

розповсюдження, передавання та надання 

інформації  

6. Іванов В. Г., Іванов С. М., Карасюк В. 

В. та ін. [108] 

Інформаційна система – це комплекс, що 

містить обчислювальне і комунікаційне 

обслуговування, програмне забезпечення, 

лінгвістичні засади та інформаційні 

ресурси, а також системний персонал для 

забезпечення інформаційних потреб 

користувачів 

7. Лазор Я. О. [146] 

 

 

Інформаційна система – це організований 

комплекс організаційно-технічних заходів 

(сукупність підпри-ємств, підрозділів і 

фахівців), а також безпосередньо 

інформаційних технологій і інформаційних 

ресурсів, призначених для функціонування 

інформаційних процесів, зокрема, 

створення, поширення, викорис-тання, 

систематизації, збереження і знищення 

інформації 
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Продовження додатку Б 

 
№ 

п/п 
Автор, джерело Сутність поняття 

8.  Баранов О. [20] Інформаційна система – це організаційно-

технічна система, в якій за допомогою 

технічних та про-грамних засобів 

забезпечується функціонування інформаційних 

процесів, зокрема, створення, поши-рення, 

використання, обробки, систематизації, 

збереження і знищення інформації 

9. Мельник Л. Г. [167] Інформаційна система – це взаємозв’язана 

сукупність засобів, методів і персоналу, 

використовуваних для зберігання, обробки та 

видачі інформації в інтересах досягнення 

поставленої мети 

10. Максимов Н. В.  [160] Інформаційна система – це комплекс, що 

складається з інформаційного фонду і процедур: 

керуючої, поновлення, інформаційного пошуку і 

завершальної обробки, що дозволяє 

накопичувати, зберігати, коригувати та видавати 

інформацію. 

11. ДСТУ 2392-94 Інформація та 

документація. Базові поняття [83] 

Інформаційна система – це комунікаційна 

система, що забезпечує збирання, пошук, 

оброблення та пересилання інформації 

12. Закон Україні «Про захист 

інформації в інформаційно-

комунікаційних системах» [100] 

Інформаційна (автоматизована) система – це 

організаційно-технічна система, в якій 

реалізується технологія обробки інформації з 

використанням технічних і програмних засобів 

13. Положення про технічний захист 

інформації в Україні, затверджене 

Указом Президента України від 

27.09.1999 № 1229/99 [203] 

Інформаційна система – це автоматизована 

система, комп’ютерна мережа або система 

зв’язку 

14. Порядок взаємодії органів вико-

навчої влади з питань захисту дер-

жавних інформаційних ресурсів в 

інформаційних та телекомуніка-

ційних системах, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 16.11.2002 р. № 1772 

[213] 

Інформаційна система – організаційно-технічна 

система обробки інформації за допомогою 

технічних і програмних засобів 

 

15. Брага В. В., Бубнова Н. Г., 

Вдовенко Л. А. [31] 

Інформаційна система – це сукупність 

взаємопов’язаних компонентів, які визначають 

різні сторони інформаційної діяльності об’єкта 

16. Титоренко Г. А. [263] Інформаційна система – це набір пов’язаних між 

собою компонентів, який збирає, обробляє, 

зберігає і поширює інформацію для підтримки 

діяльності організації 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1229/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1229/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1229/99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1229/99
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1772-2002-%D0%BF
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Продовження додатку Б 

 
№ 

п/п 
Автор, джерело Сутність поняття 

17. Балдин К. В., Уткин В. Б. [19]  Інформаційна система – впорядкована 

сукупність документованої інформації та 

інформаційних технологій 

18. Карминский А. М., Черников Б. В. 

[119] 

Інформаційна система – це система, як деяка 

влас-тивість, що складається в раціональному 

поєднанні і впорядкованості всіх елементів  

19. Погонин В. А., Схиртладзе А. Г. 

[201] 

Інформаційна система – це вся інфраструктура 

підприємства (організації), задіяна в процесі 

управління всіма інформаційно-

документальними потоками 

20. Грабауров В. А. [70] Інформаційна система – це, з технічної точки 

зору, набір взаємозалежних компонентів, які 

збирають, обробляють, запасають і 

розподіляють інформацію, щоб підтримати 

прийняття рішень і управління в організації 

21. Стешин А. И. [252] Інформаційна система – це система як об’єкт, 

що володіє досить складною, певним чином 

впорядкова-ною внутрішньою структурою 

(виробничий процес)  

22. Макарук Д. Г., Макарук О. Е. [156] Інформаційна система – це багатоцільова і 

багатофункціональна кібернетична система, яка 

об’єднує всі обслуговуючі інформаційні та 

комунікаційні служби підприємства 

В 
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Додаток В 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів 

Таблиця В.1 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів за 

критерієм достовірності 

Показник 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
 

Е
к
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т 
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к
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6
 

Е
к
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т 

7
 

Е
к
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т 

8
 

Е
к
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т 

9
 

Е
к
сп

ер
т 

1
0

 

С
ер
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н

ій
 

в
ек
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р
 

п
р
іо

р
и

те
ті

в
 

Т1 0,22 0,21 0,2 0,2 0,21 0,25 0,19 0,23 0,24 0,23 0,22 

Т2 0,21 0,19 0,21 0,22 0,23 0,21 0,2 0,22 0,2 0,21 0,21 

Т3 0,2 0,2 0,19 0,21 0,23 0,2 0,2 0,19 0,21 0,21 0,20 

Т4 0,21 0,21 0,21 0,23 0,2 0,19 0,23 0,21 0,2 0,2 0,21 

Т5 0,05 0,07 0,04 0,05 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,04 

Т6 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,05 0,03 0,04 

Т7 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,04 

Т8 0,03 0,04 0,06 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,04 0,05 0,04 

В1 0,26 0,28 0,29 0,23 0,33 0,31 0,23 0,25 0,26 0,23 0,27 

В2 0,25 0,25 0,3 0,28 0,24 0,29 0,25 0,25 0,28 0,31 0,27 

В3 0,26 0,27 0,21 0,27 0,25 0,22 0,32 0,31 0,24 0,27 0,26 

В4 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06 0,05 0,05 0,03 0,05 0,01 0,04 

В5 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05 0,09 0,05 

В6 0,06 0,05 0,05 0,06 0,02 0,05 0,05 0,05 0,06 0,04 0,05 

В7 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,02 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 

Ф1 0,25 0,26 0,22 0,22 0,26 0,26 0,21 0,2 0,26 0,24 0,24 

Ф2 0,25 0,21 0,29 0,24 0,29 0,3 0,24 0,29 0,26 0,25 0,26 

Ф3 0,22 0,22 0,27 0,25 0,19 0,19 0,23 0,24 0,18 0,17 0,21 

Ф4 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,01 0,09 0,07 0,06 0,04 0,05 

Ф5 0,07 0,09 0,05 0,06 0,04 0,09 0,08 0,06 0,02 0,09 0,06 

Ф6 0,05 0,06 0,01 0,08 0,04 0,06 0,04 0,07 0,08 0,08 0,05 

Ф7 0,08 0,08 0,07 0,08 0,09 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,07 

Ф8 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,05 0,01 0,06 0,05 0,03 
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Продовження додатку В 

Таблиця В.2 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів за 

критерієм змістовності 

Показник 
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т 
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р
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р
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ті
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Т1 0.24 0.25 0.26 0.2 0.21 0.26 0.18 0.19 0.21 0.21 0.22 

Т2 0.21 0.23 0.27 0.2 0.23 0.18 0.18 0.21 0.23 0.17 0.21 

Т3 0.15 0.16 0.15 0.21 0.14 0.16 0.21 0.21 0.2 0.2 0.18 

Т4 0.15 0.16 0.11 0.12 0.14 0.16 0.17 0.18 0.16 0.16 0.15 

Т5 0.03 0.02 0.04 0.08 0.07 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 

Т6 0.09 0.09 0.1 0.11 0.11 0.11 0.1 0.1 0.08 0.12 0.10 

Т7 0.08 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.05 0.06 0.04 

Т8 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.05 0.03 0.04 0.05 

В1 0.3 0.26 0.25 0.26 0.28 0.26 0.24 0.29 0.27 0.28 0.27 

В2 0.19 0.19 0.21 0.21 0.2 0.2 0.21 0.19 0.18 0.18 0.20 

В3 0.2 0.19 0.18 0.18 0.19 0.2 0.21 0.19 0.18 0.19 0.19 

В4 0.1 0.1 0.09 0.11 0.11 0.09 0.08 0.1 0.1 0.09 0.10 

В5 0.09 0.1 0.11 0.1 0.09 0.09 0.1 0.11 0.12 0.1 0.10 

В6 0.1 0.1 0.11 0.08 0.11 0.1 0.12 0.09 0.1 0.11 0.10 

В7 0.02 0.06 0.05 0.06 0.02 0.06 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 

Ф1 0.23 0.22 0.24 0.2 0.23 0.25 0.23 0.2 0.22 0.21 0.22 

Ф2 0.33 0.36 0.32 0.29 0.31 0.3 0.33 0.34 0.34 0.24 0.31 

Ф3 0.22 0.23 0.21 0.22 0.27 0.25 0.28 0.25 0.21 0.19 0.23 

Ф4 0.08 0.06 0.04 0.09 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.1 0.05 

Ф5 0.05 0.04 0.05 0.05 0.08 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 

Ф6 0.03 0.03 0.06 0.09 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 

Ф7 0.03 0.02 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.07 0.1 0.04 

Ф8 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.05 0.02 0.06 0.03 
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Продовження додатку В 

Таблиця В.3 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів за 

критерієм повноти 

Показник 
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р
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р
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Т1 0.2 0.21 0.22 0.2 0.19 0.22 0.23 0.22 0.21 0.2 0.21 

Т2 0.19 0.19 0.21 0.2 0.21 0.2 0.2 0.2 0.23 0.18 0.20 

Т3 0.21 0.22 0.23 0.2 0.2 0.2 0.19 0.21 0.22 0.21 0.21 

Т4 0.17 0.19 0.2 0.2 0.21 0.19 0.21 0.22 0.19 0.2 0.20 

Т5 0.11 0.04 0.05 0.04 0.06 0.08 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 

Т6 0.05 0.06 0.04 0.08 0.06 0.04 0.04 0.03 0.05 0.06 0.05 

Т7 0.03 0.07 0.02 0.06 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 

Т8 0.04 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.02 0.06 0.03 

В1 0.22 0.23 0.22 0.22 0.2 0.23 0.21 0.22 0.19 0.2 0.21 

В2 0.24 0.26 0.24 0.24 0.19 0.23 0.22 0.21 0.23 0.23 0.23 

В3 0.21 0.19 0.18 0.21 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.19 0.20 

В4 0.1 0.09 0.08 0.07 0.1 0.1 0.11 0.12 0.14 0.16 0.10 

В5 0.06 0.08 0.08 0.07 0.11 0.09 0.1 0.07 0.1 0.1 0.08 

В6 0.09 0.07 0.1 0.09 0.11 0.09 0.09 0.06 0.09 0.05 0.08 

В7 0.08 0.08 0.1 0.1 0.08 0.04 0.06 0.11 0.04 0.07 0.07 

Ф1 0.21 0.22 0.23 0.2 0.2 0.21 0.26 0.24 0.25 0.24 0.23 

Ф2 0.28 0.27 0.32 0.33 0.25 0.25 0.31 0.27 0.27 0.29 0.28 

Ф3 0.19 0.21 0.2 0.2 0.19 0.22 0.24 0.21 0.24 0.23 0.21 

Ф4 0.09 0.08 0.06 0.08 0.08 0.06 0.04 0.09 0.04 0.08 0.07 

Ф5 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 

Ф6 0.06 0.08 0.03 0.04 0.08 0.06 0.03 0.06 0.06 0.04 0.05 

Ф7 0.04 0.04 0.04 0.04 0.09 0.05 0.04 0.03 0.06 0.03 0.04 

Ф8 0.08 0.05 0.06 0.04 0.06 0.08 0.04 0.06 0.04 0.03 0.05 
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Продовження додатку В 

Таблиця В.4 

Пріоритетність показників оцінювання інформаційних процесів за 

критерієм доречності  

Показник 

Е
к
сп

ер
т 

1
 

Е
к
сп

ер
т 

2
 

Е
к
сп

ер
т 

3
 

Е
к
сп

ер
т 

4
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5
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6
 

Е
к
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7
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8
 

Е
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9
 

Е
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сп
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т 

1
0

 

С
ер
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н

ій
 

в
ек

то
р
 

п
р
іо

р
и
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ті

в
 

Т1 0.2 0.2 0.21 0.19 0.2 0.2 0.21 0.19 0.18 0.21 0.20 

Т2 0.19 0.17 0.15 0.16 0.18 0.17 0.15 0.15 0.18 0.17 0.17 

Т3 0.21 0.22 0.2 0.23 0.21 0.2 0.19 0.22 0.21 0.2 0.21 

Т4 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.15 0.16 0.12 0.1 0.13 

Т5 0.04 0.06 0.07 0.05 0.09 0.1 0.05 0.06 0.1 0.08 0.07 

Т6 0.06 0.05 0.01 0.05 0.09 0.08 0.05 0.08 0.05 0.07 0.05 

Т7 0.07 0.06 0.1 0.05 0.05 0.06 0.1 0.06 0.07 0.08 0.07 

Т8 0.08 0.11 0.12 0.13 0.05 0.07 0.1 0.08 0.09 0.09 0.09 

В1 0.21 0.22 0.23 0.2 0.25 0.21 0.23 0.24 0.26 0.23 0.23 

В2 0.23 0.28 0.24 0.2 0.21 0.27 0.23 0.24 0.26 0.26 0.24 

В3 0.26 0.26 0.24 0.28 0.21 0.2 0.2 0.2 0.21 0.23 0.23 

В4 0.08 0.05 0.06 0.09 0.08 0.09 0.1 0.11 0.07 0.1 0.08 

В5 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07 0.1 0.11 0.12 0.08 0.06 0.08 

В6 0.06 0.07 0.08 0.08 0.09 0.08 0.09 0.05 0.06 0.04 0.07 

В7 0.09 0.06 0.08 0.06 0.09 0.05 0.04 0.04 0.06 0.08 0.06 

Ф1 0.21 0.22 0.19 0.23 0.2 0.2 0.2 0.21 0.19 0.23 0.21 

Ф2 0.26 0.27 0.28 0.2 0.2 0.26 0.25 0.28 0.24 0.2 0.24 

Ф3 0.2 0.21 0.23 0.24 0.26 0.24 0.25 0.2 0.19 0.25 0.23 

Ф4 0.1 0.08 0.05 0.1 0.09 0.1 0.11 0.12 0.13 0.1 0.10 

Ф5 0.08 0.06 0.06 0.06 0.09 0.04 0.08 0.01 0.09 0.05 0.05 

Ф6 0.05 0.09 0.08 0.04 0.09 0.05 0.04 0.11 0.05 0.04 0.06 

Ф7 0.06 0.03 0.05 0.09 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08 0.06 0.05 

Ф8 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.07 0.04 
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Додаток Д 

Показники результативності інформаційних процесів управління на машинобудівних підприємствах Харківщини за 

2013-2017 рр. 

Таблиця Д.1 

Зведені дані за 2013 рік 

 
Підприємство Трудовий Виробничий Фінансовий 
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ПАТ «Світло шахтаря» 2590 84675 2644 5116952 83797,9 5,58 0,18 26,08 145,55 0,63 9,55 7,83 10,095 0,91 0,0991 

ДП «Завод Електроважмаш» 4747 161578,1 5194 9512732 161196 4,61 0,22 39,09 180,04 0,18 4,42 49,83 0,5481 0,354 1,8244 

ПрАТ «Завод Південкабель» 1030 34079,4 1098 2044217 33873,4 0,22 4,55 1952 428,76 0,34 0,05 7,32 3,0155 0,751 0,3316 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 328 13123,7 356 663846 12942,4 0,20 4,98 195,70 39,33 0,11 4,17 4,78 2,2587 0,693 0,4427 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 

1848 66786,4 2011 3703194 66762,4 0,25 4,00 372,95 93,17 0,0001 4,6132 10,2413 5,9374 0,856 0,1684 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 

2784 88943 2983 5549389 88238,7 0,34 2,98 71,19 23,86 0,0205 1,68 30,09 0,2521 0,201 3,9669 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 

2048 48198,2 2430 4115550 48056,9 4,48 0,22 25,03 112,19 0,0134 2,5112 31,212 0,2726 0,214 3,6678 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.2 

Зведені дані за 2014 рік 

 

Підприємство 

Трудовий Виробничий Фінансовий 
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ПАТ «Світло шахтаря» 2698 104900,3 2692 5291471 104100 8,32 0,12 33,28 276,76 2,34 5,66 10,7 6,1269 0,859 0,1632 

ДП «Завод Електроважмаш» 4844 213946,6 5198 9654175 213561,2 5,12 0,20 40,56 207,62 0,16 5,3 47,63 0,5405 0,350 1,85 

ПрАТ «Завод Південкабель» 1091 44659,2 1146 2162127 44421,7 3,92 0,26 175,54 688,27 0,42 0,09 7,94 2,5412 0,717 0,3935 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 375 17760,1 413 744403 17504,3 1,69 0,59 180,59 305,47 0,13 2,27 8,67 1,6169 0,617 0,6185 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 
2016 88368,1 2158 4028575 88343,2 1,16 0,86 303,92 353,52 0,3084 3,4587 9,6123 5,7186 0,851 0,1749 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 
3006 114342,7 3212 6003478 113099,4 0,42 2,38 83,94 35,24 0,0206 1,78 33,21 0,2497 0,199 4,0044 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 
2627 74994 2807 5242419 74918 30,50 0,03 22,84 696,60 0,0152 2,4988 29,628 0,3397 0,253 2,9439 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.3 

Зведені дані за 2015 рік 

 

Підприємство 

Трудовий Виробничий Фінансовий 

С
ер

ед
н

я
 к

іл
ьк

іс
ть

 у
сі

х
 

п
р

ац
ів

н
и

к
ів

  

Ф
о

н
д
 о

п
л
ат

и
 п

р
ац

і,
 д

о
л
. 

С
ер

ед
н

ьо
о

б
л
ік

о
в
а 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

ш
та

тн
и

х
 

 п
р
ац

ів
н

и
к
ів

 

Ф
о

н
д
 р

о
б
о

ч
о
го

 ч
ас

у
, 

л
ю

д
.-

го
д
 

Ф
о

н
д
 о

п
л
ат

и
 п

р
ац

і 

ш
та

тн
и

х
 п

р
ац

ів
н

и
к
ів

, 
д
о

л
. 

Ф
о

н
д
о
в
ід

д
ач

а 

Ф
о

н
д
о

м
іс

тк
іс

ть
 

Ф
о

н
д
о
о

зб
р
о

єн
іс

ть
 

П
р

о
д
у
к
ти

в
н

іс
ть

 п
р
ац

і,
 г

р
н

. 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

аб
со

л
ю

тн
о

ї 

л
ік

в
ід

н
о

ст
і 

Ч
ас

н
и

й
 к

о
еф

іц
іє

н
т 

п
о
к
р
и

тт
я 

С
тр

о
к
 п

о
га

ш
ен

н
я
 

к
р
ед

и
то

р
сь

к
о

ї 

за
б

о
р
го

в
ан

о
ст

і,
 д

н
ів

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ф
ін

ан
со

в
о
ї 

ст
аб

іл
ь
н

о
ст

і 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

ав
то

н
о

м
ії

 

К
о
еф

іц
іє

н
т 

сп
ів

в
ід

н
о

ш
ен

н
я
 в

л
ас

н
и

х
 і

 

за
л
у

ч
ен

и
х

 к
о
ш

ті
в
 

ПАТ «Світло 

шахтаря» 
2832 112428,7 2840 5597269 111007,4 8,61 0,12 38,14 328,39 0,03 3,6 16,79 3,8247 0,792 0,2615 

ДП «Завод 

Електроважмаш» 
5223 272086,2 5582 10463438 271676,8 7,14 0,14 39,00 278,48 0,44 6,15 48,93 0,3744 0,272 2,6712 

ПрАТ «Завод 

Південкабель» 
1065 44978,1 1143 2111806 44727,5 2,87 0,35 203,89 585,29 0,31 0 6,29 3,4538 0,775 0,2895 

ПАТ «Завод ім. 

Фрунзе» 
407 21344,3 426 789752 20732,5 0,73 1,38 338,45 245,42 0,29 5,69 4,85 3,2533 0,764 0,3074 

ДП «УДЦ по 

експлуатації 
спеціалізованих 

вагонів» 

2097 95636,4 2247 4193658 95615,4 0,28 3,56 545,76 153,22 0,0001 3,5602 7,1613 11,787 0,921 0,0848 

ПрАТ «Харківський 
підшипниковий 

завод» 

2894 118109,8 3177 5773710 116500,9 0,11 9,31 293,26 31,49 0,0154 4,17 36,22 0,5618 0,359 1,7799 

ТОВ «Лозівський 

ковальсько-
механічний завод» 

2303 73810,1 2598 4596969 73445,4 10,30 0,10 31,66 325,98 0,0038 2,6512 30,8367 0,3382 0,252 2,9569 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.4 

Зведені дані за 2016 рік 

 

Підприємство 

Трудовий Виробничий Фінансовий 
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ПАТ «Світло 

шахтаря» 
2195 107296,9 2255 4343591 106424,9 7,31 0,14 51,24 374,38 0,02 3,77 28,34 3,3456 0,769 0,2921 

ДП «Завод 

Електроважмаш» 
6058 359612,9 6467 12123360 359297,9 8,77 0,11 38,79 340,12 0,43 4,26 37,94 0,393 0,282 2,5446 

ПрАТ «Завод 

Південкабель» 
993 43063,4 1095 1971292 42802 2,35 0,43 214,51 503,15 0,12 0 8,37 3,321 0,768 0,3011 

ПАТ «Завод ім. 

Фрунзе» 
416 22926,1 438 806286 22217,5 0,70 1,42 369,14 260,17 0,19 4,94 6,36 4,0483 0,801 0,247 

ДП «УДЦ по 

експлуатації 
спеціалізованих 

вагонів» 

2036 104599,1 2188 4084275 104584,6 0,10 9,88 940,82 95,27 0 4,1744 12,3177 7,202 0,878 0,1389 

ПрАТ 
«Харківський 

підшипниковий 

завод» 

2609 108379,2 2898 5221508 107300,3 0,09 10,71 327,33 30,57 0 2,96 100,63 0,2862 0,222 3,4935 

ТОВ «Лозівський 

ковальсько-

механічний 
завод» 

1824 60063,4 2283 3610910 59785,1 6,09 0,16 43,07 262,35 0,0022 2,2617 117,8519 0,1401 0,122 7,1397 
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Продовження додатку Д 

Таблиця Д.5 

Зведені дані за 2017 рік 
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ПАТ «Світло 

шахтаря» 
1788 93909,3 1743 3434954 90977,3 8,14 0,12 60,91 495,7 0,04 2,67 63,36 1,9651 0,662 0,5028 

ДП «Завод 

Електроважмаш» 
5570 328705,9 6471 11075362 328519,8 6,10 0,16 51,96 317,06 0,58 3,96 33,71 0,4556 0,313 2,1951 

ПрАТ «Завод 

Південкабель» 
850 39731,1 1009 1684597 39497,4 2,31 0,43 234,61 542,8 0,37 0 10,78 2,4854 0,713 0,4023 

ПАТ «Завод ім. 

Фрунзе» 
398 22235,3 419 777329 21602,9 0,64 1,56 384,32 246,75 0,89 8,19 7,69 4,9952 0,833 0,2002 

ДП «УДЦ по 

експлуатації 

спеціалізованих 

вагонів» 

2003 113908,2 2146 4007979 113123,5 0,12 8,21 1047,09 127,60 0,0175 5,5895 10,5174 9,0979 0,901 0,1099 

ПрАТ 

«Харківський 

підшипниковий 

завод» 

1772 71969,1 2330 3472249 71418,9 0,08 11,92 463,34 38,87 0,025 1,55 298,85 -0,2336 -0,30 0 

ТОВ 

«Лозівський 

ковальсько-

механічний 

завод» 

1294 44525,6 1744 2589516 44049,9 6,22 0,16 59,44 369,51 0,0394 1,6392 279,9145 -0,1077 -0,12 0 
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Додаток Ж 

Умовні позначення когнітивної карти сценарного моделювання інформаційних 

процесів управління промисловим підприємством 

Таблиця Ж.1 

Умовні позначення показників когнітивної карти сценарного 

моделювання інформаційних процесів управління промисловим 

підприємством 

Умовні 

позначення 
Показник 

11. Int 
ЗІПУПП (інтегрального показника забезпечення інформаційного 

процесу управління промисловим підприємством) 

10. I3 Фінансова сфера 

13.Х8 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

9.Х9 Коефіцієнт покриття 

14.Х12 Показник автономії 

4.I1 Трудова сфера 

1.X1 Середня заробітна плата, дол. 

2.X2 Середня заробітна плата штатних робітників, дол. 

3.X3 Продуктивність праці, грн. 

12.X4 
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата штатним 

працівникам, людино-годин 

8.I2 Виробнича сфера 

6.X6 Фондомісткість 

7.X7 Фондовіддача 

5.X5 Фондоозброєність 
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Додаток З 

Значення середніх темпів приросту для показників результативності підприємств машинобудівної галузі Харківського 

регіону за «нейтральним» сценарієм 

Таблиця З.1 

Значення середніх темпів приросту для показників трудової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 
Середня 

заробітна плата 

Середня заробітна 

плата штутних 

робітників 

Продуктивність праці 
Фонд робочого часу,  

 людино-годин  

Світло шахтаря 19 19 47 -5 

Електроважмаш 23 -16 42 5 

Південкабель 16 -11 54 -2 

Завод ім.фрунзе 15 -12 84 4 

Укрспецвагон 18 -14 40 2 

Харківський підш. 

завод 19 -12 22 -9 

Лозівський к.-м. 

завод 22 22 29 89 
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Продовження додатку З 

Таблиця З.2 

Значення середніх темпів росту для показників виробничої сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло шахтаря» 105 -25 5 

ДП «Завод Електроважмаш» 133 -19 -5 

ПрАТ «Завод Південкабель» 271 34 54 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 161 8 14 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 

117 29 10 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 

86 19 35 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 

256 59 33 
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Продовження додатку З 

Таблиця З.3 

Значення середніх темпів приросту для показників фінансової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Часний 

коефіцієнт 

покриття 

П-к автономії 

ПАТ «Світло шахтаря» 22 -9 -3 

ДП «Завод Електроважмаш» 9781 10 -5 

ПрАТ «Завод Південкабель» 39 -19 -2 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 46 49 2 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 

34169 -7 -1 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 

-61 16 -28 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 

-45 35 34 
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Додаток И 

Значення середніх темпів приросту для показників підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону за 

«оптимістичним» сценарієм 

Таблиця И.1 

Значення середніх темпів приросту для показників трудової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 

Середня 

заробітна 

плата 

Середня заробітна 

плата штатних 

робітників 

Продуктивність  

праці 

Фонд робочого часу, за який 

нарахована заробітна плата  штатним 

працівникам, людино-годин  

ПАТ «Світло шахтаря» 32 34 172 13 

ДП «Завод Електроважмаш» 49 9 311 16 

ПрАТ «Завод Південкабель» 36 21 247 16 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 42 9 677 13 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 41 11 279 10 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 47 21 62 11 

ТОВ «Лозівський ковальсько-

механічний завод» 55 66 310 521 
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Продовження додатку И 

Таблиця И.2 

Значення середніх темпів росту для показників виробничої сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло шахтаря» 695 -88 34 

ДП «Завод Електроважмаш» 917 -89 34 

ПрАТ «Завод Південкабель» 1682 -74 533 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 767 -41 87 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 750 -14 80 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 767 138 249 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 1147 -97 270 
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Продовження додатку И 

Таблиця И.3 

Значення середніх темпів приросту для показників фінансової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Часний 

коефіцієнт 

покриття 

П-к автономії 

ПАТ «Світло шахтаря» 271 85 6 

ДП «Завод Електроважмаш» 86900 71 44 

ПрАТ «Завод Південкабель» 208 80 9 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 368 336 24 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 308300 35 8 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» 28 38 80 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 50 169 556 
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Додаток К 

Значення середніх темпів приросту для показників підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону за 

«песимістичним» сценарієм 

Таблиця К.1 

Значення середніх темпів приросту для показників трудової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 
Середня 

заробітна плата 

Середня заробітна плата 

штатних робітників 

Продуктивність 

 праці 

Фонд робочого часу, за 

який нарахована 

заробітна плата  

штатним працівникам, 

людино-годин  

ПАТ «Світло шахтаря» 2 1 2 -22 

ДП «Завод Електроважмаш» -1 -33 -24 -9 

ПрАТ «Завод Південкабель» 0 -29 -58 -26 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» -7 -29 -24 -14 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» 0 -28 -57 -12 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» -2 -35 -11 -34 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» -10 -28 -40 -60 
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Продовження додатку К 

Таблиця К.2 

Значення середніх темпів росту для показників виробничої сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство Фондовіддача Фондомісткість Фондоозброєність 

ПАТ «Світло шахтаря» -15 17 -87 

ДП «Завод Електроважмаш» -30 45 -89 

ПрАТ «Завод Південкабель» -78 350 -91 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» -57 134 -84 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» -76 314 -89 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» -74 291 -88 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» -81 400 -88 
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Продовження додатку К 

Таблиця К.3 

Значення середніх темпів приросту для показників фінансової сфери підприємств машинобудівної галузі 

Харківського регіону 

Підприємство 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

Часний 

коефіцієнт 

покриття 

Показник 

автономії 

ПАТ «Світло шахтаря» -99 -41 -14 

ДП «Завод Електроважмаш» -100 -45 -36 

ПрАТ «Завод Південкабель» -61 -100 -15 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» -100 -46 -22 

ДП «УДЦ по експлуатації 

 спеціалізованих вагонів» -100 -63 -5 

ПрАТ «Харківський 

 підшипниковий завод» -100 -46 -237 

ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» -100 -46 -198 
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Додаток Л 

Значення середніх темпів приросту для показників трудової сфери підприємств 

машинобудівної галузі Харківського регіону за трьома сценаріямі розвитку 

діяльності 

  

Рис.  Л.1. Темп приросту показників результативності за трудовою сферою  для 

ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

 

Рис. Л.2. Темп приросту показників результативності за трудовою сферою  для 

ДП «Завод Електроважмаш»
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Продовження додатку Л 

 

Рис. Л.3. Темп приросту показників результативності за трудовою сферою  для 

ПрАТ «Завод Південкабель» 

 

 

Рис.Л.4.  Темп приросту показників результативності за трудовою сферою  для 

ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 
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Продовження додатку Л 

 

Рис. Л.5.Темп приросту показників результативності за трудовою сферою  

для ДП «УДЦ по експлуатації спеціалізованих вагонів» 

 

Рис.  Л.6. Темп приросту показників результативності за трудовою 

сферою  для ПрАТ «Харківський  підшипниковий завод» 
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Продовження додатку Л 

 

 

Рис.  Л.7. Темп приросту показників результативності за трудовою 

сферою  для ТОВ «Лозівський ковальсько- 

механічний завод» 
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Додаток М 

Значення середніх темпів приросту для показників виробничої сфери 

підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону за трьома сценаріямі 

розвитку діяльності 

 

 

Рис.  М.1. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

 

Рис.  М.2. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ДП «Завод Електроважмаш» 
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Продовження додатку М 

 

 

Рис. М.4. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ПрАТ «Завод Південкабель» 

 

 

 

Рис. М.4. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 
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Продовження додатку М 

 

 

Рис. М.5. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ДП «УДЦ по експлуатації  спеціалізованих вагонів» 

 

 

 

Рис. М.6. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ПрАТ «Харківський  підшипниковий завод» 
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Продовження додатку М 

 

Рис. М.7. Темп приросту показників результативності за виробничою 

сферою  для ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» 
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Додаток Н 

Значення середніх темпів приросту для показників фінансової сфери 

підприємств машинобудівної галузі Харківського регіону за трьома сценаріямі 

розвитку діяльності 

 

 

Рис. Н.1. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ПАТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ» 

 

 

Рис. Н.2. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ДП «Завод Електроважмаш» 
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Продовження додатку Н 

 

 

Рис. Н.3. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ПрАТ «Завод Південкабель» 

 

 

Рис. Н.4. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ПАТ «Завод ім. Фрунзе» 
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Продовження додатку Н 

 

Рис. Н.5. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ДП «УДЦ по експлуатації  спеціалізованих вагонів» 

 

 

Рис. Н.6. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ПрАТ «Харківський  підшипниковий завод» 
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Продовження додатку Н 

 

 

 

Рис. Н.7. Темп приросту показників результативності за фінансовою 

сферою  для ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» 
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Додаток П 

 

Кореляційно-регресійний аналіз є методом статистичного аналізу 

залежності випадкової величини У від змінних ,  , …, . У загальному 

вигляді багатофакторна лінійна регресійна модель має вигляд (формула 1) 

[276]: 

 

                                      ,                      (1) 

де  – залежна змінна; 

  – незалежні змінні; 

  – вільний член; 

  – коефіцієнти при незалежних змінних. 

 

Оцінка параметрів регресійної моделі ( , ) здійснюється методом 

найменших квадратів, сутність якого полягає в підборі параметрів моделі, за 

яких мінімізується сума квадратів відхилень фактичних значень залежної 

змінної від передбачених (формула 2) [276]: 

 

                                         (2) 

де  – фактичне значення залежної змінної в i-й період; 

– передбачене значення залежної змінної в i-й період; 

. 
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Додаток Р 
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