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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В умовах змінності ринкового середовища 
ефективність функціонування та результати діяльності промислових 
підприємств залежить від вчасного реагування на вплив зовнішніх та 
внутрішніх факторів, дія яких негативно позначається на процесі прийняття 
управлінських рішень, рівні достовірності інформаційних даних, здійсненні 
управлінської діяльності.  

Крім того, на переважній більшості промислових підприємств відсутнє 
належне інформаційне забезпечення управлінської діяльності, не досконалий 
процес збору, обробки, аналізу та передачі інформації щодо наявних зовнішніх 
можливостей, стану внутрішнього середовища, перспектив економічного 
розвитку, переваг і недоліків процесу управління. Неефективність 
інформаційного забезпечення позначається як на результативності управління 
діяльністю, так і на результатах функціонування підприємств.  

Відповідно існує потреба у використанні інформаційного забезпечення на 
промислових підприємствах задля проведення ґрунтовного аналізу середовища 
функціонування, обробки значного масиву даних щодо діяльності конкурентів, 
прийняття ефективних управлінських рішень та організації процесу управління. 
Таким чином, активізація управлінської діяльності на підприємствах можлива 
за умови належного інформаційного забезпечення, підвищення його якості та 
ефективності.  

Теоретичним та практичним аспектам інформаційного забезпечення 
процесу управління, необхідності інформаційного забезпечення присвячено 
праці багатьох науковців, зокрема: Безбородова Т.В.; Босак І.П.; Георгіаді Н.Г.; 
Гончар О.І.; Горященко Ю.Г.; Денисенко М.П.; Драган О.І.; Зборовська О.М.; 
Кареліна О.В.; Кендюхов О.В.; Коваленко О.О.; Козак В.Г.; Колос І.В.; 
Корнєв О.Ю.; Крилов Д.В.; Кузьмін О.Є.; Палига Є.М.; Петренко С.М.; 
Терещенко Л.О.; Череп А.В.; Чумаченко М.Г.  

Вищенаведене підтверджує потребу у додатковому дослідженні 
інформаційного забезпечення та його ролі в управлінні діяльністю підприємств, 
адже відсутні система управління діяльністю промислових підприємств, яка б 
враховувала інформаційне забезпечення, система інформаційного забезпечення 
управління діяльністю, теоретико-методичний механізм оцінювання 
ефективності інформаційного забезпечення процесу управління, не визначено 
фактори впливу на інформаційне забезпечення.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційну роботу виконано згідно з тематикою науково-дослідних робіт 
економічного факультету Запорізького національного університету за темою 
№3/17 “Становлення бізнес-інкубаторів на засадах інноваційного розвитку та 
забезпечення національної фінансово-економічної безпеки” (номер державної 
реєстрації 0117U000512). Особисто автором надано визначення дефініцій 
“інформаційне забезпечення підприємства”, “управління підприємством”, 
“інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства”, 
удосконалено систему інформаційного забезпечення управління діяльністю 
промислових підприємств (СІЗУДПП) та систему управління діяльністю 
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промислових підприємств на засадах використання інформаційного 
забезпечення. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 
удосконалення теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій 
щодо інформаційного забезпечення в управлінні промисловим підприємством. 

Відповідно до мети дослідження в роботі поставлено такі завдання: 

 уточнити сутнісне наповнення понять “інформаційне забезпечення 
підприємства”, “управління підприємством”, “інформаційне забезпечення в 
управлінні діяльністю підприємства”;  

 удосконалити систему інформаційного забезпечення управління 
діяльністю промислових підприємств;  

 розширити фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні 
діяльністю промислового підприємства;  

 проаналізувати стан інформаційного забезпечення на промислових 
підприємствах, ефективність управлінської діяльності та обґрунтувати 
доцільність покращення інформаційного забезпечення; 

 удосконалити систему управління діяльністю промислових 
підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення; 

 удосконалити науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 
інформаційного забезпечення;  

 удосконалити шкалу оцінювання ефективності інформаційного 
забезпечення на промислових підприємствах. 

Об’єктом дослідження є процес інформаційного забезпечення в 
управлінні промисловим підприємством. 

Предметом дослідження є теоретико-методичне забезпечення та 
науково-практичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення в 
управлінні промисловим підприємством.  

Методи дослідження. Теоретичною і методичною основою дисертації 
виступають наукові розробки, викладені у працях вітчизняних та зарубіжних 
вчених з питань використання інформації, інформаційного забезпечення, 
процесів управління діяльністю, впровадження методів оцінки ефективності 
використання інформації в процесі управління. При проведенні дослідження 
використовувались як загальнонаукові, так і спеціальні методи: порівняння, 
систематизації та узагальнення – під час дослідження сутнісних ознак понять 
“інформаційне забезпечення підприємства”, “управління підприємством”, 
“інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства” (підрозділ 
1.1); аналізу і синтезу – при формуванні теоретико-методичних положень щодо 
системи інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових 
підприємств та системи управління діяльністю промислових підприємств на 
засадах використання інформаційного забезпечення (підрозділи 1.2, 2.3); 
методи систематизації та порівняння, системний підхід – для визначення 
факторів впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 
промислового підприємства (підрозділ 1.3); статистичний метод обробки 
даних, метод групування, метод порівняння – при дослідженні ефективності 
інформаційного забезпечення, управлінської діяльності промислових 
підприємств та доцільності покращення використання інформаційних даних 
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(підрозділи 2.1, 2.2); метод експертних оцінок, метод економіко-
математичного моделювання, метод порівняння та логічного узагальнення – 
для оцінювання ефективності інформаційного забезпечення в процесі 
управлінської діяльності (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); графічний метод – для 
наочного представлення теоретичних і практичних положень дисертаційної 
роботи.  

Інформаційним підґрунтям дисертаційного дослідження стали закони 
України, нормативно-правові акти, офіційні статистичні та аналітичні 
матеріали Державної служби статистики України, звітні дані промислових 
підприємств, статті зарубіжних і вітчизняних вчених, матеріали науково-
практичних конференцій та інтернет-видань, результати власних напрацювань і 
спостережень. Економічні розрахунки виконані із застосуванням сучасних 
методик і комп’ютерних технологій обробки статистичних матеріалів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в узагальненні 
теоретичних положень та удосконаленні методичних рекомендацій щодо 
покращення інформаційного забезпечення в управлінні промисловим 
підприємством. Автором отримано такі наукові результати:  

удосконалено: 
– науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення, який, на відміну від існуючих, ґрунтується на 
оцінці маркетингової, інноваційної, комерційної, виробничої, соціальної, 
фінансово-економічної ефективності та ефективності інформаційної діяльності, 
що передбачає розрахунок інтегрального показника, який дає змогу 
організувати впровадження інноваційних, інформаційних технологій в процес 
управління з подальшим підвищенням надійності інформації для кожного виду 
діяльності, досягненням стратегічних цілей розвитку підприємств; 

– шкалу оцінювання ефективності інформаційного забезпечення на 
промислових підприємствах, в якій, на відміну від існуючих, відображено 
взаємозв’язок між інформаційною діяльністю та процесом управління, що 
дозволило ідентифікувати високий, нормальний, низький, незадовільний рівні 
ефективності кожного виду ефекту системи, загальний рівень ефективності 
управління діяльністю та інформаційного забезпечення, інтерпретувати 
отримані результати, а також визначити напрями зростання ефективності 
управління діяльністю та шляхи здійснення інформатизації підприємств з 
метою прийняття зважених управлінських рішень;  

– систему управління діяльністю промислових підприємств на засадах 
використання інформаційного забезпечення, яка, на відміну від існуючих, 
розроблена з урахуванням системного та процесного підходу, відображає 
взаємозв’язок між процесом управління та забезпеченням інформацією, 
взаємозв’язок елементів, фінансового, організаційного, інформаційного 
забезпечення, методів, функцій, принципів, послідовна реалізація яких 
дозволить розробити ефективну систему організації, регулювання, контролю, 
прогнозування, планування за умови своєчасної обробки, трансферу 
інформації, що сприятиме підвищенню результативності управління всіма 
напрямами діяльності та досягненню стратегічних цілей підприємства; 

– систему інформаційного забезпечення управління діяльністю 
промислових підприємств, яка, на відміну від існуючих, є сукупністю 
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взаємопов’язаних елементів та підсистем управління, спрямованих на 
організацію, координацію, регулювання, контроль, прогнозування, планування 
поточної діяльності підприємства шляхом пошуку, обробки, розміщення, видачі 
інформації в межах інформаційної системи, коригування процесу поширення 
інформації, впровадження новітнього програмного забезпечення, що 
гарантуватиме підвищення доступності до інформаційних ресурсів, 
ефективності поширення інформації в процесі здійснення виробничо-
господарської, фінансової діяльності, зростання результативності 
функціонування, досягнення стабільності розвитку в довгостроковому періоді;  

– фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 
промислового підприємства, які, на відміну від існуючих, поділяються на 
чинники оточуючого середовища використання і поширення інформації: 
впровадження технічних засобів, швидкість прийняття рішень, забезпеченість 
ресурсами, раціональне використання інформаційних ресурсів, стан 
інформаційної інфраструктури; і чинники внутрішнього середовища та 
дозволить врахувати нормативно-правове забезпечення; державну політику; 
фінансову, інвестиційну, податкову, кредитку політику держави; соціально-
економічний стан; систему маркетингу, менеджменту; виробничі фактори; 
забезпеченість ресурсами і кадрами з метою нейтралізації дії ризиків, 
забезпечення стабільного успіху діяльності підприємства;  

набули подальшого розвитку:  
– визначення сутності поняття “інформаційне забезпечення 

підприємства”, яке запропоновано розглядати як безперервний процес 
отримання, формування, видачі достовірної зовнішньої та внутрішньої 
інформації шляхом використання інформаційно-аналітичного порталу та 
враховує механізм, що включає використання інформаційних ресурсів, 
технічних засобів і технологій, які надають інформацію зацікавленим 
користувачам для прийняття управлінських рішень, а також зберігання 
інформації, врахування існуючих загроз та ризиків в ринковому середовищі, які 
існують в інформаційній системі з метою своєчасної реакції на них, розробки 
засобів захисту, досягнення постановлених цілей діяльності підприємства;  

– сутнісне наповнення поняття “управління підприємством”, яке 
розглянуто як спосіб організації, планування, прогнозування, координації, 
контролю всіх видів діяльності, а також механізм налагодження виробничо-
господарської, фінансово-інноваційної діяльності підприємства шляхом 
використання методів управління, програмних засобів, раціонального 
інформаційного забезпечення, що сприятиме своєчасному дослідженню 
ринкового конкурентного середовища, покращенню та злагодженості роботи 
всіх підрозділів підприємства;  

– сутність дефініції “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 
підприємства”, що, на відміну від існуючих, розглянуто як сукупність 
взаємопов’язаних процесів, спрямованих на своєчасну обробку інформації 
щодо зовнішнього і внутрішнього середовища, її розміщення, організацію, 
зберігання, трансфер шляхом використання ефективної інформаційної системи 
за умови застосування сучасних інноваційних технологій, спрямованих на 
підвищення ефективності діяльності, мотивацію працівників, що дозволяє 
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здійснювати моніторинг результатів діяльності, визначати можливості та 
загрози для довгострокового успіху діяльності промислових підприємств.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 
доведено до рівня конкретних науково-методичних рекомендацій, спрямованих 
на покращення інформаційного забезпечення в управлінні промисловим 
підприємством. Основні результати дослідження знайшли практичне 
використання у діяльності ПрАТ “Запорізький оліяжиркомбінат” (довідка 
№ 837 від 05.12.2018 р.), ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і 
комбікормів” (довідка № 74/1 від 23.01.2019 р.), ПрАТ “Пологівський 
олійноекстракційний завод” (довідка № 613/1/04 від 06.02.2019 р.), 
ПАТ “Іллічівський олійножировий комбінат” (довідка № 24/01-01 від 
07.02.2019 р.), ПрАТ “Ніжинський жиркомбінат” (довідка № 116/2019 від 
27.02.2019 р.).  

Теоретичні положення, що становлять наукову новизну дисертаційної 
роботи, використовуються в навчальному процесі економічного факультету 
Запорізького національного університету при викладанні дисциплін 
“Інформаційні системи і технології в маркетингу”, “Організація та управління 
інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки”, 
“Інформаційне забезпечення в менеджменті” (довідка № 01.01-13/104 від 
23.11.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 
виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до 
розв’язання актуального наукового завдання щодо покращення інформаційного 
забезпечення в управлінні промисловим підприємством. Всі основні наукові 
положення, висновки та рекомендації, які винесено на захист, одержано 
автором самостійно. З наукових робіт, виданих у співавторстві, внесені 
виключно матеріали, які є результатом особистої роботи здобувача. Власний 
науковий внесок дисертанта у наукові роботи, опубліковані у співавторстві, 
конкретизовано у списку публікацій за темою дисертації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та наукові 
результати дисертації пройшли апробацію на таких всеукраїнських і 
міжнародних науково-практичних конференціях: XII Міжнародна науково-
практична конференція “Маркетингові технології в умовах глобалізації 
економіки України” (м. Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.); 
XI Міжнародна науково-практична конференція “Управління економічними 
системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” (м. Хмельницький, 23-25 
травня 2018 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція “Економіка, 
управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, 15 вересня 
2018 р.); XVII Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми 
планування в ринкових умовах” (м. Хмельницький-Одеса, 21-23 вересня 
2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні наукові 
дослідження на шляху до вдосконалення економічного потенціалу країни” 
(м. Дніпро, 22 вересня 2018 р.); Міжнародна науково-практична інтернет-
конференція “Тридцяті економіко-правові дискусії” (м. Львів, 1 жовтня 
2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Перспективні напрямки 
розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика” 
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(м. Полтава, 20 жовтня 2018 р.); Міжнародна науково-практична конференція 
“Глобальні принципи фінансового, облікового та аналітичного забезпечення 
аграрного сектора економіки” (м. Харків, 8-9 листопада 2018 р.); 
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Трансформація національної 
моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні 
аспекти” (м. Ужгород, 19 листопада 2018 р.); Міжнародна науково-практична 
конференція “Економічна політика держави в умовах трансформаційних змін” 
(м. Київ, 14-15 грудня 2018 р.).  

Публікації. Основні наукові положення, висновки і результати 
дисертаційної роботи опубліковано у 17 наукових працях, з них: 1 стаття у 
колективній монографії, 6 статей у наукових фахових виданнях України, які 
включено до міжнародних наукометричних баз даних, 10 тез доповідей за 
матеріалами конференцій. Загальний обсяг публікацій становить 5,7 друк. арк. 
(особисто автору належить 5,44 друк. арк.).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 200 
найменувань, 4 додатки. Загальний обсяг роботи становить 300 сторінок, з 
них 198 сторінок займає основний текст. Робота містить 17 рисунків 
та 36 таблиць.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено мету та ключові завдання, об’єкт, предмет, теоретичну та методичну 
базу дослідження, розкрито наукову новизну отриманих результатів та 
охарактеризовано їх прикладне значення, викладено дані про апробацію 
результатів дослідження, структуру та обсяги роботи. 

У першому розділі – “Теоретичні засади інформаційного забезпечення 
в системі управління промислових підприємств” – запропоновано авторське 
визначення понять “інформаційне забезпечення підприємства”, “управління 
підприємством”, “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 
підприємства”; розширено систему інформаційного забезпечення управління 
діяльністю промислових підприємств; доповнено фактори впливу на 
забезпечення інформацією в управлінні діяльністю промислового підприємства.  

Досліджено існуючі підходи науковців до поняття “інформаційне 
забезпечення” та визначено переваги і недоліки, суперечності із визначенням 
його сутності та ролі в діяльності промислових підприємств. Запропоновано під 
поняттям “інформаційне забезпечення підприємства” розуміти безперервний 
процес отримання, формування, видачі достовірної зовнішньої та внутрішньої 
інформації шляхом використання інформаційно-аналітичного порталу та 
враховує механізм, що включає використання інформаційних ресурсів, 
технічних засобів і технологій, які надають інформацію зацікавленим 
користувачам для прийняття управлінських рішень, а також зберігання 
інформації, врахування існуючих загроз та ризиків в ринковому середовищі, які 
існують в інформаційній системі з метою своєчасної реакції на них, розробки 
засобів захисту, досягнення постановлених цілей діяльності підприємства. 

Проаналізовано підходи вчених до визначення сутності поняття 
“управління” задля визначення його ролі в діяльності підприємства. Під 
“управлінням підприємством” розуміється спосіб організації, планування, 
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прогнозування, координації, контролю всіх видів діяльності, а також механізм 
налагодження виробничо-господарської, фінансово-інноваційної діяльності 
підприємства шляхом використання методів управління, програмних засобів, 
раціонального інформаційного забезпечення, що сприятиме своєчасному 
дослідженню ринкового конкурентного середовища, покращенню та 
злагодженості роботи всіх підрозділів підприємства. 

За результатами проведеного дослідження понять “інформаційне 
забезпечення підприємства”, “управління підприємством” розширено 
трактування дефініції “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 
підприємства”. Запропоновано в подальшому його розглядати як сукупність 
взаємопов’язаних процесів, спрямованих на своєчасну обробку інформації 
щодо зовнішнього і внутрішнього середовища, її розміщення, організацію, 
зберігання, трансфер шляхом використання ефективної інформаційної системи 
за умови застосування сучасних інноваційних технологій, спрямованих на 
підвищення ефективності діяльності, мотивацію працівників, що дозволяє 
здійснювати моніторинг результатів діяльності, визначати можливості та 
загрози для довгострокового успіху діяльності промислових підприємств. 
Наведений понятійний апарат, на відміну від існуючих, дає змогу 
прослідкувати взаємозв’язки між виокремленими поняттями, виділити основні 
характеристики, роль, значення в діяльності підприємств та сформувати 
теоретичні основи використання інформаційного забезпечення в управлінні 
діяльністю підприємств.  

Доведено, що інформаційне забезпечення дозволяє отримувати якісну, 
своєчасну, достовірну інформацію, сприяє підвищенню прийняття 
керівництвом ефективних управлінських рішень, направлено на взаємодію 
підприємства з іншими суб’єктами господарювання та адаптацію до зовнішніх 
змін. Удосконалено систему інформаційного забезпечення управління 
діяльністю промислових підприємств, яка дозволить налагодити процес 
використання інформаційних ресурсів, систематизувати процес інформаційного 
забезпечення та на основі глибокого аналізу діяльності, здійснити 
прогнозування життєдіяльності підприємств в мінливих умовах (рис. 1). 

Обґрунтовано доцільність визначення факторів впливу на інформаційне 

забезпечення в управлінні діяльністю, що є причиною неефективності 

використання інформаційного забезпечення, поширення недостовірної 

інформації, прийняття не вірних управлінських рішень. Визначено фактори 

впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю промислового 

підприємства, які доцільно враховувати в роботі промислового підприємства, 

що сприятиме вивільненню найбільш вагомих факторів впливу в процесі 

обробки, поширення, використання інформації в управлінні структурними 

підрозділами та дозволить врахувати нормативно-правове забезпечення; 

державну політику; фінансову, інвестиційну, податкову, кредитку політику 

держави; соціально-економічний стан; систему маркетингу, менеджменту; 

виробничі фактори; забезпеченість ресурсами і кадрами з метою раціонального 

використання новітніх інформаційних ресурсів, розширення повноти та 

швидкості трансферу інформації (рис. 2).  
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Рис. 1. Система інформаційного забезпечення управління діяльністю 

промислових підприємств  
Примітка: удосконалено автором  

 

 
Рис. 2. Фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 

промислового підприємства      
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У другому розділі – “Аналіз ефективності інформаційного 

забезпечення та управлінської діяльності на промислових підприємствах” 
– проаналізовано стан інформаційного забезпечення на промислових 

підприємствах; здійснено оцінку ефективності управлінської діяльності 

підприємств; обґрунтовано доцільність підвищення ефективності 

інформаційного забезпечення промислових підприємств; удосконалено систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення.  

За результатами дослідження інформаційного забезпечення на 

промислових підприємствах визначено, що по ПрАТ “Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів” у 2017 р. склалася тенденція до скорочення 

показників діяльності та порівняно з 2016 р. сума загальних витрат скоротилася 

на 26,13%, витрати на інформаційне забезпечення інноваційної діяльності 

знизилися на 21,51%, витрати на здійснення інформаційної діяльності 

зменшилися на 13,81%, кількість комп’ютеризованих робочих місць 

скоротилася на 7,14%, чисельність працівників інформаційної сфери 

скоротилася на 2 особи та було отримано збиток (табл. 1).  

Таблиця 1 

Результати діяльності на промислових підприємствах у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 
Відн. 

відхил., 
2017/2016 

ПрАТ “Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів” 

Загальні витрати підприємства (грн.) 5703215 9621224 17886848 20276940 14979310 -26,13 

Витрати на інформаційне 
забезпечення інноваційної діяльності 

(грн.) 
114064,3 173182 304076,4 324431 254648,3 -21,51 

Витрати на здійснення інформаційної 
діяльності (грн.) 

513289,4 769697,9 1252079 1216616 1048552 -13,81 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) (грн.) 

1363 -284096 -250721 -193527 -148554 -23,24 

Чисельність працівників 
інформаційної сфери підприємства 

(ос.) 
15 18 17 14 16 14,29 

Кількість комп’ютеризованих 
робочих місць (шт.) 

592 610 592 540 578 7,14 

ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

Загальні витрати підприємства (грн.) 2808246 5469533 11074909 9857523 6982161 -29,17 

Витрати на інформаційне 
забезпечення інноваційної діяльності 

(грн.) 
56164,92 98451,59 188273,5 157720,4 118696,7 -24,74 

Витрати на здійснення інформаційної 
діяльності (грн.) 

252742,1 437562,6 775243,6 591451,4 488751,3 -17,36 

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) (грн.) 

37412 -12421 132378 -16892 17237 -202,04 

Чисельність працівників 
інформаційної сфери підприємства 

(ос.) 
17 20 19 19 20 5,26 

Кількість комп’ютеризованих 
робочих місць (шт.) 

417 441 436 435 436 0,23 

Примітка: розраховано автором на основі фінансової звітності підприємств  
 

Отже, на підприємстві існує потреба у покращенні інформаційного 

забезпечення та управління діяльністю є неефективним, що підтверджує 

доцільність підвищення ефективності інформаційного забезпечення, 
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впровадження сучасних інноваційних технологій, що сприятиме зростанню 

показників фінансово-господарської діяльності в наступних періодах.  

На підприємстві ПрАТ “Пологівський олійноекстракційний завод” 

ситуація була трохи кращою, адже проти 2016 р. було отримано прибуток, 

зросла чисельність працівників інформаційної сфери на 1 особу, кількість 

комп’ютеризованих робочих місць виросла на 0,23%. Така ситуація 

підтверджує тісний взаємозв’язок між показниками ефективності діяльності 

підприємства та інформаційним забезпеченням.  

Встановлено, що на промислових підприємствах існує потреба у 

підвищенні ефективності управління діяльністю (УД), що сприятиме 

досягненню поставлених цілей, успішному веденню справ з партнерами, 

формуванню конкурентних переваг та є можливим за умови використання 

інформаційної системи управління діяльністю. Тому, удосконалено систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення, яка органічно взаємодіє з механізмом 

управління, загальною стратегією розвитку, забезпечує злагодженість роботи 

етапів та функціонує з урахуванням належного рівня доступності до інформації, 

впливає на прийняття стратегічних управлінських рішень кожним підрозділом 

та підприємства в цілому (рис. 3). Використання інформаційного забезпечення 

в системі управління дозволить підвищити швидкість прийняття рішень в 

кожному структурному підрозділі, врахувати недоліки в діяльності 

підприємства та сформувати напрями покращення його розвитку.  

 
Рис. 3. Система управління діяльністю промислових підприємств на засадах 

використання інформаційного забезпечення      
Примітка: сформовано автором  
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У третьому розділі – “Удосконалення науково-методичних підходів 

щодо інформаційного забезпечення в управлінні промислових 

підприємств” – удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення; сформовано шкалу оцінювання 

стану ефективності управління діяльністю підприємств та інформаційного 

забезпечення. 

Зважаючи на дослідження вчених та удосконалену нами систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення, доведено, що існує потреба в удосконаленні 

методичних підходів до оцінювання її ефективності на підприємств харчової 

промисловості. Запропонований науково-методичний підхід дозволяє 

проаналізувати, визначити особливості інформаційної діяльності; оцінити різні 

види ефективності управління; раціональність прийняття управлінських 

рішень; охарактеризувати проблеми в управлінні та інформаційному 

забезпеченні (ІЗ); визначити шляхи покращення роботи підприємств харчової 

промисловості (рис. 4).  
Даний підхід дозволяє провести експертне опитування, розрахунок 

коефіцієнта вагомості, коефіцієнта конкордації Кендала та здійснити 
розрахунок маркетингової, інноваційної, комерційної, виробничої, соціальної, 
фінансово-економічної ефективності та ефективності інформаційної діяльності. 
Для обчислення кожного виду ефекту системи управління діяльністю 
промислових підприємств на засадах використання інформаційного 
забезпечення використано формулу 1:  
 

,    (1) 
 

де ПЕУДІЗj – показник j-го ефекту управління діяльністю з урахуванням 
інформаційного забезпечення промислових підприємств;  

n – кількість i-их показників кожного виду ефекту системи управління 
діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 
забезпечення;  

КВi – коефіцієнт вагомості i-го показника;  
БПЕУДІЗij – базові i-і показники j-тих ефектів управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення.  
На підставі обчислення всіх видів ефекту в системі управління діяльністю 

розраховано інтегральний показник ефективності управління діяльністю з 
урахуванням інформаційного забезпечення (формула 2):  

 

,    (2) 
 

де ІЕудіз – інтегральний показник ефективності управління діяльністю з 
урахуванням інформаційного забезпечення промислових підприємств;  

m – кількість j-их ефектів системи управління діяльністю промислових 
підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення;  

КВj – коефіцієнт вагомості j-го ефекту;  
ПЕУДІЗj – показник j-го ефекту управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення промислових підприємств.  
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Рис. 4. Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення 
Примітка: удосконалено автором  

 

Враховуючи визначення всіх видів ефектів управління діяльністю та 
інтегрального показника, доцільно визначити рівень  
ефективності інформаційного забезпечення підприємств. Задля  

Етап збору та обробки інформаційних даних  

Аналіз інформаційних даних щодо  

факторів впливу на управління підприємством  

Вибір напрямів оцінювання  

системи управління  

 

Визначення методів оцінювання  

Обрання способів та методів оцінювання  

показників, ефектів, інтегрального показника  

Аналітичний етап  

Уточнення рівня ефективності  

управління діяльністю в контексті ІЗ  

відповідно до шкали оцінювання  

Аналізування проблем та надання рекомендацій  

Дослідницький етап  

Заключний етап  

Розроблення заходів активізації УД та ІЗ підприємств на майбутнє 

Отримання узагальнюючого інтегрального показника  

 

Систематизація проблем в УД та ІЗ  

Отримання результатів та аналіз  

динаміки ефектів для  

оцінювання ефективності 

 

Початковий етап  

Обрання суб’єктів проведення  

дослідження  

 

Уточнення мети та цілей  

проведення дослідження  

Визначення об’єкта  

дослідження  

  

Збір та опрацювання інформації про результати  

УД, ефективність функціонування підприємств  

Обґрунтування обраних видів  

ефекту системи управління  

 

Визначення та аналіз базових показників  

за сформованими видами ефекту 

Експертне оцінювання,  

розрахунок коефіцієнта конкордації Кендала 

Обрання методів проведення  

оцінки та розрахунок  

інтегрального показника  

Розроблення основ для розрахунку  

запропонованих видів ефекту  

системи управління  

Інтерпретація отриманих  

даних для прийняття  

управлінських рішень 

Розроблення основ для впровадження  

методики на підприємствах та  

проведення відповідних розрахунків  

Надання рекомендацій до вдосконалення системи управління  
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визначення, яким чином одержані результати можна інтерпретувати, 
конкретизації рівні в ефективності управління діяльністю та інформаційного 
забезпечення, удосконалено шкалу оцінювання ефективності інформаційного 
забезпечення на промислових підприємствах. Шкала дозволяє визначити рівень 
ефективності кожного елементу системи і загальний рівень ефективності 
управління діяльністю та інформаційного забезпечення, оцінити отримані 
результати дослідження, сформувати шляхи здійснення подальшої 
інформатизації підприємств, підвищення ефективності управлінських рішень. 
Шкала та межі порогових значень, а також характеристика рівнів наведені в 
табл. 2.  

Таблиця 2 

Шкала оцінювання ефективності інформаційного забезпечення на промислових 

підприємствах 
Рівні 

ефективності 

управління 

діяльністю та 

інформаційного 

забезпечення 

Порогові 

значення 

Характеристика рівнів  Види ефектів 

від 

застосування 

системи 

управління  

Незадовільний 0 – 0,25 Для підприємства характерною є ситуація погіршення 

управлінської діяльності, незабезпеченості інформаційними 

даними, низького рівня інформаційного забезпечення або 

його відсутності, погіршення всіх видів діяльності, 

наявності проблем у функціонуванні, спадна динаміка 

розвитку.  

 

 

маркетинговий, 

інноваційний, 

комерційний, 

виробничий, 

соціальний, 

фінансово-

економічний 

ефект, 

ефективність 

інформаційної 

діяльності 

та  

інтегральний 

показник  

Низький 0,26 – 

0,51  

Характерним є тенденція до погіршення процесу 

управління, використання інформаційних даних та 

сигналами чого є зниження показників управлінської 

діяльності, перебої в передачі інформації та за умови 

невжиття відповідних заходів відбудеться перехід до 

незадовільного стану.  

Нормальний 0,52 – 

0,77  

Достатній рівень ефективності управління та 

інформатизації управлінської діяльності, відсутні ознаки 

погіршення, але існує потреба у зростанні показників.  

Високий 0,78 – 1  Характерні зростаюча ефективність управління діяльністю, 

основних напрямів діяльності та інформаційного 

забезпечення, напрями покращення не потрібні.  

Примітка: сформовано автором  

 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та нове 

вирішення актуального наукового завдання щодо покращення інформаційного 
забезпечення в управлінні промисловим підприємством. Результати виконаного 
дослідження дають змогу сформувати такі висновки:  

1. Досліджено підходи вчених щодо визначення поняття “інформаційне 
забезпечення підприємства” та запропоновано розглядати як безперервний 
процес отримання, формування, видачі достовірної зовнішньої та внутрішньої 
інформації шляхом використання інформаційно-аналітичного порталу та 
враховує механізм, що включає використання інформаційних ресурсів, 
технічних засобів і технологій, які надають інформацію зацікавленим 
користувачам для прийняття управлінських рішень, а також зберігання 
інформації, врахування існуючих загроз та ризиків в ринковому середовищі, які 
існують в інформаційній системі з метою своєчасної реакції на них, розробки 
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засобів захисту, досягнення постановлених цілей діяльності підприємства. В 
сформованому визначенні враховано доцільність використання в діяльності 
підприємств інформаційного забезпечення, що дасть змогу налагодити 
фінансову, виробничо-господарську діяльність, впровадити сучасні 
інформаційні технології, скоротити документообіг, а також необхідність 
застосування інформаційної системи для пошуку, обробки, поширення 
інформації.  

2. Проаналізовано підходи вчених до визначення сутності поняття 
“управління” задля визначення ролі управління в діяльності підприємства та 
розширено сутнісне наповнення поняття “управління підприємством”, яке 
розглянуто як спосіб організації, планування, прогнозування, координації, 
контролю всіх видів діяльності, а також механізм налагодження виробничо-
господарської, фінансово-інноваційної діяльності підприємства шляхом 
використання методів управління, програмних засобів, раціонального 
інформаційного забезпечення, що сприятиме своєчасному дослідженню 
ринкового конкурентного середовища, покращенню та злагодженості роботи 
всіх підрозділів підприємства. В даному визначенні обґрунтовано необхідність 
дослідження зовнішнього середовища, доцільність аналізу та обробки 
інформації, використання сучасних методів управління для вирішення 
перешкод успішній діяльності підприємств, врахування рівня конкурентної 
боротьби, вимог до виробництва нового типу продукції, координації і 
регулювання дій учасників управління.  

3. За результатами проведеного дослідження понять “інформаційне 
забезпечення підприємства”, “управління підприємством” розширено 
трактування дефініції “інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 
підприємства”. В даному визначенні акцентовано увагу на раціональному 
використанні, управлінні інформаційними ресурсами; використанні методів для 
виявлення негативних тенденцій ринкового середовища; важливості 
підвищення ефективності інформаційної системи; програмного забезпечення та 
інноваційних технологій для поширення інформації в процесі управління 
діяльністю промислових підприємств.  

4. Встановлено, що процес управління потребує належного рівня 
інформаційного забезпечення, що можливо за умови використання 
удосконаленої системи інформаційного забезпечення управління діяльністю 
промислових підприємств. Застосування удосконаленої системи в роботі 
промислових підприємств дозволяє підвищити ефективність використання 
інформаційних ресурсів, систематизувати процес інформаційного забезпечення, 
визначити необхідність вдосконалення програмного забезпечення, що 
сприятиме налагодженню виробничо-господарської діяльності, підвищенню 
якості інформаційного забезпечення.  

5. Розглянуто фактори, що впливають на інформаційне забезпечення в 
управлінні діяльністю промислового підприємства. Було визначено фактори 
впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю промислового 
підприємства, які поділено на зовнішні і внутрішні. В сформованому підході 
виділено фактори, що впливають на управління діяльністю через інформаційне 
забезпечення, поширення інформаційних даних, що дозволяє відібрати, 
обробити, проаналізувати, донести інформацію про якість даних, стан 
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функціонування підприємства та управління підрозділами, коригувати систему 
управління діяльністю шляхом врахування отриманої інформації про 
підприємство та зовнішнє оточення.  

6. Дослідження стану інформаційного забезпечення на промислових 
підприємствах та ефективності управлінської діяльності у 2013-2017 рр. 
показали, що відбулося погіршення забезпеченості інформаційними даними, 
процесу управління, що позначилося на результатах фінансово-господарської 
діяльності підприємств. Обґрунтовано, що успішність функціонування 
промислових підприємств залежить від ефективності управлінської діяльності 
та існує потреба у підвищенні ефективності інформаційного забезпечення для 
зростання показників діяльності.  

7. Обґрунтовано доцільність використання системи управління 
діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 
забезпечення, як передумови ефективної взаємодії структурних підрозділів, 
процесу управління та яка побудована на системному та процесному підходах. 
Управління відповідно до системного підходу складається із сукупності 
взаємопов’язаних етапів, послідовне виконання яких дозволяє побудувати 
ефективну систему шляхом забезпечення поширення інформації на кожному 
етапі управління діяльністю; щодо процесного підходу, то передбачається 
використання функцій управління, належне забезпечення інформацією кожного 
етапу системи, прийняття управлінських рішень.  

8. З метою проведення оцінки ефективності управління удосконалено 
науково-методичний підхід до оцінювання ефективності інформаційного 
забезпечення. Науково-методичний підхід дозволяє оцінити маркетингову, 
інноваційну, комерційну, виробничу, соціальну, фінансово-економічну 
ефективність та ефективність інформаційної діяльності, обчислити 
інтегральний показник. Застосування науково-методичного підходу на 
підприємствах дозволить проаналізувати ефективність управління діяльністю, 
визначити особливості інформаційної діяльності, оцінити раціональність 
прийняття управлінських рішень, охарактеризувати проблеми в управління та 
інформаційному забезпеченні, визначити шляхи впровадження новітніх 
інформаційних технологій в подальшому.  

9. Для визначення ефективності інформаційного забезпечення 
удосконалено шкалу оцінювання, використання якої дозволяє промисловим 
підприємствам інтерпретувати результати, визначити напрямки подальшої 
інформатизації та шляхи впровадження новітніх інформаційних технологій на 
промислових підприємствах.  
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інформаційного забезпечення на промислових підприємствах. Удосконалено 
систему управління діяльністю промислових підприємств на засадах 
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інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств, система 
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промышленным предприятием. – Квалификационный научный труд на 
правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам 
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экономической деятельности). – Запорожский национальный университет 
Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2019.  

Диссертационная работа посвящена совершенствованию теоретико-
методических положений и практических рекомендаций по информационному 
обеспечению в управлении промышленным предприятием. 

Усовершенствован научно-методический подход к оценке эффективности 
информационного обеспечения. Сформирована шкала оценки эффективности 
информационного обеспечения на промышленных предприятиях. 
Усовершенствована система управления деятельностью промышленных 
предприятий на основе использования информационного обеспечения. 
Предложена система информационного обеспечения управления деятельностью 
промышленных предприятий. 

Расширены факторы влияния на обеспечение информацией в управлении 
деятельностью промышленного предприятия. Конкретизировано сущностное 
наполнение понятий “информационное обеспечение предприятия”, “управление 
предприятием”, “информационное обеспечение в управлении деятельностью 
предприятия”.  

Ключевые слова: управление, информационное обеспечение, 
эффективность, информационное обеспечение в управлении деятельностью 
предприятий, система управления, система информационного обеспечения, 
шкала оценки. 

 

SUMMARY 
Lozychenko O.M. Information support in industrial enterprise 

management. – Qualifying scientific work with the manuscript copyright. 
Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 

08.00.04 – Economics and Enterprise Management (by types of economic activity). – 
Zaporizhzhia National University of the Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Zaporizhia, 2019. 

The dissertation is devoted to the improvement of theoretical and 
methodological provisions and practical recommendations on information support in 
the management of an industrial enterprise. 

The scientific and methodological approach to the evaluation of the 
effectiveness of information support has been improved, which allows to analyze, 
determine the features of information activity; evaluate different types of 
management effectiveness; rational decision-making; to characterize problems in 
management and information support; to determine ways of improving the work of 
food industry enterprises, directions for their further development. This approach 
allows to conduct an expert survey, the calculation of the coefficient of weight, the 
coefficient of Kendal's concordance and to calculate the marketing, innovation, 
commercial, industrial, social, financial and economic efficiency and effectiveness of 
information activities. 

Considering the definition of all kinds of effects of activity management and 
the integral indicator, it is advisable to determine the level of efficiency of 
information support of enterprises. A scale for evaluating the effectiveness of 
information support at industrial enterprises has been formed to determine how the 
results can be interpreted, specifying the levels of performance management and 
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information support. The scale allows to determine the level of efficiency of each 
element of the system and the overall level of efficiency of activity management and 
information support, to form ways of realization of further informatization of 
enterprises. 

The system of industrial enterprise activity organically interacts with the 
management mechanism, general development strategy, ensures the consistency of 
the stages and functions due to the appropriate level of accessibility to the 
information, affects the strategic management decisions of each subdivision and the 
whole industrial enterprise and is based on the  information support that has been 
developed taking into account the system and process approach. 

Management in a systematic approach consists of interrelated steps, the 
sequential implementation of which allows you to build an effective system by 
ensuring the dissemination of information at each step of management; with regard to 
the process approach, it envisages using the management functions, the proper 
provision with information at each stage of the system, the management decisions. 

It is proved that information support allows to receive qualitative, timely, 
reliable information, promotes an increasing the effective of making management 
decisions and aims at interaction of the enterprise with other economic entities and 
adaptation to external changes. The system of information support of activity 
management of industrial enterprises has been improved, which will allow to adjust 
the process of using information resources, to systematize the process of information 
support and to make the forecasting of life of enterprises in changing conditions on 
the basis of a deep analysis of activity. 

Expanded the factors of influence on the provision of information in the 
management of the activity of an industrial enterprise, which should be considered in 
the work of the industrial enterprise and also which will facilitate the release of the 
most important factors of influence in the process of processing, dissemination, use 
of information in the management of structural divisions and will allow to take into 
account regulatory legal support; public policy; financial, investment, tax, credit 
policy of the state; socio-economic status; system of marketing, management; 
production factors; availability of resources and personnel for the rational use of the 
latest information resources, expansion of completeness and speed of dissemination 
of the information. 

The essential content of the concepts of “information support of the 
enterprise”, “management of the enterprise”, “information support in managing the 
activity of the enterprise” has been clarified. 

Key words: management, information support, efficiency, information support 
in enterprise activity management, management system, information support system, 
evaluation scale. 
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