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АНОТАЦІЯ 

 

Лозиченко О.М. Інформаційне забезпечення в управлінні промисловим 

підприємством. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню теоретико-методичних 

положень та практичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення в 

управлінні промисловим підприємством.  

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. 
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Проаналізовано підходи вчених до визначення сутності поняття 

«управління» задля визначення його ролі в діяльності підприємства. Під 

«управлінням підприємством» розуміється 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. 

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 
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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.  

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.  

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 
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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.  

Отже, на підприємстві існує потреба у покращенні інформаційного 

забезпечення та управління діяльністю є неефективним, що підтверджує 

доцільність підвищення ефективності інформаційного забезпечення, 

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, 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. 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.  
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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; визначити шляхи покращення роботи підприємств харчової 

промисловості.  

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.  

Враховуючи визначення всіх видів ефектів управління діяльністю та 

інтегрального показника, доцільно визначити рівень ефективності 

інформаційного забезпечення підприємств. Задля 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, 
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сформувати шляхи здійснення подальшої інформатизації підприємств, 

підвищення ефективності управлінських рішень.  

Дисертаційна робота виконана згідно з тематикою науково-дослідних 

робіт економічного факультету Запорізького національного університету. 

Основні результати дослідження знайшли практичне використання в діяльності 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод», ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат», а також використано під час викладання дисциплін: 

«Інформаційні системи і технології в маркетингу», «Організація та управління 

інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки», 

«Інформаційне забезпечення в менеджменті».  

Ключові слова: управління, інформаційне забезпечення, ефективність, 

інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємств, система 

управління, система інформаційного забезпечення, шкала оцінки.  

 

ABSTRACT 

 

Lozychenko O.M. Information support in industrial enterprise management. – 

Qualifying scientific work with the manuscript copyright. 

A thesis for the academic degree of PhD in Economics, field of specialization 

08.00.04 «Economics and business management (by types of economic activity)». – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhia, 2019.  

This thesis improves theoretical and methodological principles and practical 

recommendations concerning information support in the management of an industrial 

enterprise. 

The first section «Theoretical principles of information support in the industrial 

enterprise management system» offers an original definition of the notions of 

«information support of a business», «business management», «information support 

in business management»; expands the system of information support in the 
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management of industrial enterprises; supplements the factors influencing the supply 

of information in the management of an industrial enterprise. 

Existing scholarly approaches to the notion of «information support» were 

studied, and advantages, deficiencies and contradictions in defining its essence and 

role in the activity of industrial enterprises were outlined. It was proposed to define 

the notion of «information support of a business» as a continuous process of 

obtaining, forming and releasing credible external and internal information by using 

an information analysis portal, having a mechanism that includes the use of 

information resources, equipment and technologies that provide information to users 

necessary to make managerial decisions, the storage of information, identification of 

existing threats and risks in the market environment found in information systems to 

ensure timely response to them, development of protection means, and achievement 

of business goals. 

Scholarly approaches to defining the essence of the notion of «management» 

were analyzed to determine its role in business activity. «Business management» was 

defined as a method of organizing, planning, forecasting, coordinating and 

controlling all types of activity, and a mechanism of establishing the enterprise’s 

economic, financial and innovative activity by using management methods, software 

and rational information support, which would facilitate timely research of the 

competitive market environment and help improve and coordinate performance of all 

business units. 

Based on an analysis of the notions of «information support of a business», 

«business management», interpretation of the definition of «information support in 

business management» was expanded. It was proposed to regard it in the future as the 

entirety of interrelated processes aimed at the timely processing of information 

regarding external and internal environment, its placement, organization, storage, 

transfer using an efficient information system subject to application of modern 

innovative technologies aimed to improve performance and motivate personnel, 

which allows to monitor performance indicators and determine opportunities and 

threats to the long-term success of industrial enterprises. Unlike the existing notions, 
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the notional apparatus provided in this thesis allows to trace interrelations between 

particular notions, highlight main characteristics, the role and meaning in business 

activity and formulate theoretical principles for the use of information support in 

business management. 

It was proved that information support allows to obtain quality, timely and 

credible information, helps improve the process of making efficient managerial 

decisions by the management, and is aimed at the enterprise’s interaction with other 

business entities and adaptation to external changes. The system of information 

support in the management of an industrial enterprise was improved, which allows to 

establish the process of using information resources, systemize the information 

support process and forecast, on the basis of an in-depth business performance 

analysis, vital activity of businesses in variable conditions. 

The expediency of defining the factors that influence information support in 

business management and cause inefficient use of information support, dissemination 

of false information and the making of wrong managerial decisions was 

substantiated. The factors influencing information support in the management of an 

industrial enterprise, which should be taken into account in the industrial enterprise’s 

operations, were defined to help free the most significant factors of influence when 

processing, disseminating and using information in the management of business units 

and to allow to accommodate regulatory framework; national policy; financial, 

investment, tax and credit policy of the government; socioeconomic state; marketing 

and management system; production factors; availability of human and other 

resources to ensure rational use of the latest information resources, increase the 

completeness and speed of information transfer. 

The second section «Analysis of the effectiveness of information support and 

management at industrial enterprises» analyzes the state of information support at 

industrial enterprises; assesses the effectiveness of business management; 

substantiates expediency of increasing the effectiveness of information support at 

industrial enterprises; improves the management system of industrial enterprises on 

the basis of using information support. 
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Based on a study of information support at industrial enterprises, it was 

determined that in 2017, PJSC «Myronivsky Plant for Manufacturing Groats and 

Feeds» experienced decline of production indicators: comparing to 2016, its total 

expenditures decreased by 26,13%, expenditures on information support of 

innovations by 21,51%, information expenditures by 13,81%, the number of 

computerized workplaces by 7,14%, the number of information personnel by two 

persons, and the enterprise ended the year with a loss.  

Therefore, this enterprise needs to improve information support and its 

business management is inefficient, which proves that the enterprise needs to increase 

the effectiveness of information support and implement modern innovative 

technologies to drive the growth of business and financial performance indicators in 

future periods. 

The situation at PrJSC «Polohy Oil Extraction Plant» was somewhat better 

than in 2016: the enterprise received profit, the number of information personnel 

increased by one person and the number of computerized workplaces by 0,23%. This 

situation proves close relation between the enterprise’s performance indicators and 

information support.  

It was established that industrial enterprises need to improve the effectiveness 

of business management, which will help achieve their business goals, promote 

successful business relationship with partners, create competitive advantages and will 

be possible if information system of business management is used. Therefore, the 

industrial enterprise management system was improved by using information support 

which harmoniously interacts with the management mechanism and general 

development strategy, harmonizes phases and functions subject to proper level of 

information accessibility, and affects the process of making strategic managerial 

decisions by every business unit and by the enterprise in general. The use of 

information support in the management system will allow to increase the speed of 

decision making at every business unit, address deficiencies in business performance 

and identify areas of improving business development. 

The third section «Improving scientific methodological approaches to 

information support in the management of industrial enterprises» improves a 
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scientific methodological approach to assessing the effectiveness of information 

support; forms a scale for assessment of the effectiveness of business management 

and information support. 

Considering research of other scholars and the industrial enterprise 

management system we improved by using information support, it was proved that 

methodological approaches to assessing its effectiveness at enterprises of the food 

industry need to be improved. The proposed scientific methodological approach 

allows to analyze and study specifics of information activity; assess various types of 

management effectiveness; rationality of managerial decision making; characterize 

problems in management and information support; identify the ways of improving 

performance of food industry’s enterprises. 

This approach allows to conduct an expert survey and calculate the weight 

coefficient, Kendall’s coefficient of concordance, and the marketing, innovative, 

commercial, production, social, economic, financial and informational effectiveness.  

Considering definitions of all types of business management effects and the 

integral indicator, it is advisable to determine the effectiveness of enterprise’s 

information support. In order to determine how the obtained results could be 

interpreted and to concretize the levels of effectiveness of business management and 

information support, the scale for assessment of the effectiveness of information 

support at industrial enterprises was improved. This scale allows to determine the 

effectiveness of every element of the system and the general level of effectiveness of 

business management and information support, evaluate results of this study, identify 

the ways for further informatization of enterprises, and improve the effectiveness of 

managerial decisions. 

This thesis was written according to the topics of scientific research conducted 

at the Faculty of Economics of Zaporizhzhia National University. The main results of 

this study were applied in practice at PJSC «Zaporizhia Oil and Fat Processing 

Plant», PJSC «Myronivsky Plant for Manufacturing Groats and Feeds», 

PrJSC «Polohy Oil Extraction Plant», PJSC «Illichivsk Oil and Fat Processing 

Plant», PrJSC «Nizhyn Fat Processing Plant», and were used when teaching the 

following disciplines: «Information systems and technologies in marketing», 
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«Organization and management of the information and analytical framework of 

economic and financial security», «Information support in management». 

Key words: management, information support, efficiency, information support 

in enterprise activity management, management system, information support system, 

evaluation scale. 
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ВСТУП 

 

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.  
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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 

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;  
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 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 
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даних, метод групування, метод порівняння – при дослідженні ефективності 

інформаційного забезпечення, управлінської діяльності промислових 

підприємств та доцільності покращення використання інформаційних даних 

(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; 
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– 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 

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;  
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– 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;  
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– 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 

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 
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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» 

(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-
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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.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

1.1. Сутність інформаційного забезпечення в управлінні 

підприємством 

 

В умовах нестабільності ринкового середовища, дії загроз та ризиків 

ефективність діяльності промислових підприємств залежить від можливості 

своєчасно використовувати конкурентний потенціал, формувати конкурентні 

переваги, а також вчасно реагувати на зміну зовнішніх та внутрішніх факторів. 

Переважна більшість промислових підприємств зазнає негативного впливу 

факторів зовнішнього середовища та приймає неефективні управлінські 

рішення, не вирішує існуючі завдання внаслідок відсутності достовірної 

інформації щодо перспектив економічного розвитку, наявних зовнішніх 

можливостей, стан внутрішнього середовища.  

Вище означене є свідченням того, що на підприємствах відсутнє та не 

організоване інформаційне забезпечення управління їх діяльністю, яке дозволяє 

зібрати, обробити та проаналізувати інформацію щодо особливостей 

функціонування та розвитку. Тому існує нагальна потреба у створенні та 

використанні інформаційного забезпечення в діяльності промислових 

підприємств, що дозволить проаналізувати зовнішнє середовище 

функціонування, дослідити внутрішні процеси, обробити велику кількість 

даних щодо діяльності конкурентів, постачальників та сприяє прийняттю 

ефективних управлінських рішень. Крім того, суспільство постійно 

розвивається, що обумовлює необхідність активізації інформаційного 

забезпечення промислових підприємств та підвищення його якості. 

Вищенаведене підтверджує актуальність дослідження сутності інформаційного 

забезпечення та його ролі в управлінні діяльністю підприємства.  
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На сьогоднішній день існує чимало підходів до визначення сутності 

поняття «інформаційне забезпечення» та в проаналізованій літературі відсутній 

єдиний підхід до трактування даної дефініції.  

Значний внесок у вирішення питання щодо визначення сутності, 

значення, необхідності інформаційного забезпечення здійснили такі вчені, як: 

Драган О.І. (2018, с. 135-138), Крилов Д.В. (2016, с. 5-9), Горященко Ю.Г. 

(2010, с. 237-241), Коваленко О.О. (2009, с. 10-13), В. Іванова (2008), 

Кендюхов О.В. (2008), Корнєв О.Ю. (2008, с. 25), Безбородова Т.В. (2007), 

Босак І.П., Палига Є.М. (2007), Петренко С.М. (2007), Денисенко М.П., 

Колос І.В. (2006), Кузьмін О.Є., Георгіаді Н.Г. (2006), Козак В.Г. (2005), 

Череп А.В. (2005), Терещенко Л.О., Матвієнко-Зубенко І.І. (2004), 

Чумаченко М.Г. (2001).  

Відповідно до проаналізованих підходів наведених в табл. 1.1 необхідно 

зазначити, що автори зробили значний внесок у визначення сутності поняття 

«інформаційне забезпечення». Крім того, інформаційне забезпечення відіграє 

вагому роль в діяльності суб’єктів господарювання, прийнятті виважених 

рішень, поширенні інформації серед користувачів та управлінні економічними 

процесами (Лозиченко, 2018l).  

Більш детальніше зупинимося на характеристиці деяких підходів вчених. 

Такі вчені, як Маслак О.І. та Коробкова І.В. (2015, с. 24) дотримувалися думки, 

що управління інформаційним забезпеченням є інструментом спрямованим на 

регулювання процесу надходження інформаційних ресурсів, аналізу та обробки 

інформації, передачі інформації до керівництва підприємства з метою 

визначення тієї інформації, яка впливає на функціонування підприємства. 

Варто відзначити, що важливою ознакою інформаційного забезпечення є 

надійність та точність обробки даних. Перевагою даного підходу є те, що 

автори звернули увагу на підвищення стійкості діяльності підприємства за 

умови використання інформаційного забезпечення, а також на можливість 

прийняття виважених управлінських рішень, контроль за результатами 

діяльності.  
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Таблиця 1.1 

Визначення сутності поняття «інформаційне забезпечення» 

Автор Сутність 

Босак І.П., 

Палига Є.М. (2007), 

Козак В.Г. (2005), 

Череп А.В. (2005) 

Під інформаційним забезпеченням розглянуто процес обробки внутрішньої та 

зовнішньої інформації, забезпечення підприємства необхідною інформацією з метою 

прийняття виважених управлінських рішень, управління економічними процесами.  

Денисенко М.П.,  

Колос І.В. (2006) 

Під інформаційним забезпеченням було розглянуто систему, яка складається із 

сукупності елементів, ґрунтується на використанні інформаційного забезпечення 

(технологій, ресурсів, технічних засобів, програм), що є необхідним для діяльності 

підприємства. Також інформаційне забезпечення є сукупністю даних, що 

поширюються між певним колом зацікавлених осіб.  

Коваленко О.О. 

(2009, с. 10-13) 

Інформаційне забезпечення повинно бути спрямоване за забезпечення підприємства 

необхідною інформацією з метою досягнення сформованих цілей, реалізації загальної 

стратегії розвитку.  

Петренко С.М. (2007) Інформаційне забезпечення управління – це процес оцінки достовірності, якості 

інформації, своєчасного надання інформації, яка є необхідною підприємству з метою 

прийняття ефективних рішень та налагодження діяльності як підрозділів, так і 

підприємства загалом.  

Чумаченко М.Г. 

(2001) 

Під інформаційним забезпеченням розуміється система управління, оцінки, аналізу та 

переробки інформації, процес забезпечення інформацією для вирішення 

управлінських завдань та прийняття відповідних рішень.  

В. Іванова (2008) Інформаційне забезпечення є своєрідним інформаційним джерелом та процесом 

надання інформації, що впливає на вирішення підприємством управлінських завдань 

та прийняття рішень.  

Горященко Ю.Г. 

(2010, с. 237-241) 

Інформаційне забезпечення є економічною, соціальною та технологічною категорією, 

відіграє вагому роль в управлінні підприємством.  

Терещенко Л.О., 

Матвієнко-

Зубенко І.І. (2004) 

Інформаційне забезпечення дозволяє прийняти виважені управлінські рішення, 

забезпечити інформацією керівництво про стан керованого об’єкта за умови 

використання автоматизованих систем обліку.  

Безбородова Т.В. 

(2007)  

Інформаційне забезпечення є процесом поширення інформації для задоволення 

потреб тих осіб, які використовують інформацію та приймають рішення.  

Корнєв О.Ю. (2008, 

с. 25)   

Система інформаційного забезпечення повинна складатися із сукупності 

інформаційних систем та завданням якої є надання достовірної інформації з метою 

покращення діяльності підприємства.  

Кузьмін О.Є., 

Георгіаді Н.Г. (2006) 

Інформаційне забезпечення складається із кількісних та якісних показників, що 

дозволяє оцінити рівень задоволення потреб керівництва необхідною інформацією та 

сприяє реалізації сформованих завдань інформаційною системою.  

Примітка: складено автором на основі (Горященко, 2010, с. 237-241; Коваленко, 2009, 

с. 10-13; Іванова, 2008; Корнєв, 2008, с. 25; Безбородова, 2007; Босак та Палига, 2007; 

Петренко, 2007; Денисенко та Колос, 2006; Кузьмін та Георгіаді, 2006; Козак, 2005; Череп, 

2005; Терещенко та Матвієнко-Зубенко, 2004; Чумаченко, 2001)  

 

Інший автор Бруханський Р.Ф. (2011, с. 70) дійшов висновку, що 

інформаційне забезпечення є основою для задоволення потреби підприємства в 

необхідній інформації, обґрунтування управлінських рішень та стратегічного 

розвитку суб’єкта господарювання. Також використання інформаційного 

забезпечення дозволяє використати достовірну інформацію, надати керівництву 

інформацію в необхідному обсязі, використати сучасні методи захисту 

інформації, налагодити процес обміну інформацією. Перевагою сформованого 
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підходу є те, що автор звернув увагу на якість інформаційного забезпечення в 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Панчишин Б.О. (2017, с. 327-329) говорив про необхідність дослідження 

проблеми інформаційного забезпечення та дотримувався думки, що воно 

дозволяє покращити процес управління підприємством, оцінити інформаційні 

системи, здійснювати контроль за показниками діяльності, забезпечити 

достовірність інформації, зменшити вплив ризиків. До переваг даного 

визначення слід віднести те, що автором було враховано вимоги до інформації, 

процес адаптації інформації до існуючих потреб, перерозподіл інформації 

залежно від потреб кожного працівника, можливість прогнозування інформації.  

Цікавого погляду дотримувався Ротанов Г. (2013, с. 62), який дослідив 

інформаційне забезпечення діяльності підприємства та під яким розглянув 

комплекс методів, інструментів щодо використання інформаційних ресурсів, а 

також управління ними, що забезпечить налагодження розвитку та 

функціонування підприємства, прийняття виважених управлінських рішень. В 

дослідженні автор звернув увагу на роль інформаційних ресурсів в 

інформаційному забезпеченні підприємства, що дозволяє покращити його 

виробничо-господарську діяльність. Також ефективність інформаційного 

забезпечення підприємства залежить від підтримки державою в інформаційній 

сфері, взаємодії на ринку технологій із різними представництвами.  

Автор Старенька О.М. (2013, с. 40-43) в своєму дослідженні встановила, 

що інформаційне забезпечення на рівні підприємства повинно бути спрямоване 

на спрощення процесу обробки інформації, забезпечення доступності до 

інформації керівництва підприємства, поширення інформації серед 

структурних підрозділів підприємства з метою налагодження стабільності 

діяльності. Саме інформаційне забезпечення дозволить не лише прийняти 

раціональні рішення, але й вирішити існуючі проблеми щодо забезпеченості 

підприємства інформацією.  

В дослідженні Титаренко І.В. (2011, с. 350) було відзначено, що 

інформаційне забезпечення є інструментом, який дозволяє покращити 
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ефективність управління підприємством та системою накопичення, обробки, 

аналізу, поширення інформації з метою прийняття управлінських рішень. При 

цьому важливу роль в інформаційному забезпеченні відіграє захищеність, 

доступність інформації, що є можливим за умови використання програмного 

забезпечення. Саме інформаційне забезпечення дозволяє не лише прийняти 

виважені рішення, але й покращити процес управління підприємством.  

Шпак Н.О., Дулиба Н.Г. (2012, с. 313-314) дотримувалися думки, що 

інформаційне забезпечення повинно поєднувати технологічну, соціальну і 

економічну категорії, передбачає використання вхідної інформації, яку 

аналізують працівники та формує вихідну інформацію. Тобто, в основі 

інформаційного забезпечення підприємства передбачається використання 

даних, документів та інформації щодо ринкового середовища функціонування, 

а також методів направлених на управління, планування, організацію 

інформаційних ресурсів з метою прийняття ефективних рішень та 

налагодження господарської діяльності. Перевагою даного підходу є те, що 

авторами акцентовано увагу на використання методів, інструментів в 

інформаційному забезпеченні, як передумови налагодження стабільності 

функціонування, а також на необхідність контролю за використанням 

інформації та передачі її керівництву організації.  

Палагута С.С. (2017, с. 419-420) має цікавий підхід до визначення 

сутності поняття «інформаційне забезпечення». Дефініцію «інформаційне 

забезпечення» було розглянуто з таких позицій, як: процес збирання, обробки, 

аналізу, зберігання інформації та її поширення серед керівництва організацій; 

дозволяє відібрати більш корисну інформацію для менеджерів; складається з 

методів, технічних засобів та технологій, що сприяє здійсненню процесу 

управління; пошук достовірної інформації; інструмент надання інформації для 

підвищення ефективності управління; використовується для прийняття 

обґрунтованих рішень; спосіб надання інформації про функціонування 

організації протягом визначеного періоду. Перевагою даного підходу є те, що 

інформаційне забезпечення розглянуто як специфічний вид діяльності, який 
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використовується в процесі управління та передбачає застосування 

інформаційних технологій з метою покращення роботи підприємства. 

На сьогодні поняття «інформаційне забезпечення» є дослідженим в 

значній мірі та існуючі підходи науковців мають як переваги, так і недоліки, 

але є певні суперечності, проблеми із визначенням його сутності та ролі в 

діяльності промислових підприємств, необхідності використання. Тому в 

процесі дослідження нами було запропоновано власне бачення поняття 

«інформаційне забезпечення підприємства».  

Інформаційне забезпечення підприємства – це 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.   

В сформованому нами 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. При цьому доцільним є використання групи показників оцінки 

ефективності інформації з метою проведення аналізу раціональності 

застосування інформаційних ресурсів та дослідження інформаційних даних 

щодо ринкового середовища, виявлення існуючих ризиків задля уникнення їх 

негативного впливу на підприємство. Крім того, для ефективного 

функціонування підприємства необхідним є використання достовірної 

інформації, що дозволить прийняти виважені управлінські рішення та вирішити 

існуючі проблеми. Тому врахування сформованого нами визначення дозволить 
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розвинути теоретико-методичні засади щодо особливостей використання 

інформаційного забезпечення в діяльності промислових підприємств, виявити 

ризики внутрішнього та зовнішнього середовища, оцінити ефективність 

використання інформації, обрати достовірну інформацію, покращити 

використання інформації, інформаційних ресурсів як передумови налагодження 

ефективності діяльності.  

Діяльність та функціонування підприємств в значній мірі залежать від 

процесу управління, який сприяє досягненню сформованої мети. При цьому 

ефективність розвитку, задоволення потреб споживачів, злагодженість роботи 

всіх структурних підрозділів також є можливою за умови здійснення 

управління. Управління підприємством дозволяє раціонально використовувати 

наявні ресурси, успішно здійснювати інноваційну, інвестиційну, збутову, 

виробничу, маркетингову, фінансову, комерційну діяльність. Таким чином за 

сучасних умов розвитку здійснення управління підприємством дозволить 

підвищити рівень його прибутковості, конкурентоспроможності, налагодити 

розвиток. Тому проаналізуємо підходи вчених до визначення сутності поняття 

«управління» задля визначення ролі управління в діяльності підприємства 

(Лозиченко, 2018l).  

Яркіна Н.М. (2014, с. 132-133) дотримувалася думки, що управління 

доцільно розглядати з таких позицій: як наука (тобто управління є сукупністю 

засобів, принципів, методів); як функція (тобто управління повинно 

охоплювати планування, контроль, організацію виробничої діяльності 

підприємства з метою покращення функціонування); як процес (тобто 

сукупність дій керівництва підприємства спрямованих на раціональне 

використання ресурсів, покращення виробництва, досягнення поставлених 

цілей); як керуючий орган (тобто сукупність окремих підрозділів, керівників, 

діяльність яких спрямована на забезпечення діяльності підприємства). На нашу 

думку перевагою даного підходу є те, що управління розглядається як вид 

діяльності, який дозволяє організувати діяльність підприємства, вирішити 

існуючі проблеми та сприяє виконанню управлінських рішень.  
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Михайлова С.І. (2006) під управлінням підприємством розглядала 

цілеспрямований вплив керівництва на структурні підрозділи, персонал з 

метою забезпечення безперервності роботи, покращення функціонування 

підприємства та досягнення бажаного результату. Тобто, управління було 

розглянуто як безперервний процес впливу на діяльність підприємства, але не 

враховано інші види діяльності, існуючі проблеми та необхідність прийняття 

управлінських рішень.  

Інший вчений Мочерний С.В. (1995) дійшов висновку, що управління 

повинно бути направлене на реалізацію функцій підприємства, що дозволить 

досягнути поставлених завдань. Крім того, управління має бути спрямоване на 

коригування діяльності працівників з метою забезпечення злагодженості 

роботи в умовах змінності ринку. Подібного підходу дотримувалися 

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі (1997), які також розглядали управління як 

процес організації, планування, контролю організації з метою досягнення 

поставлених цілей. Проте, поза увагою залишилася необхідність управління 

різними видами діяльності та цілі підприємства.  

Калюжна Н.Г. (2011, с. 51-53) дослідила існуючі підходи вчених до 

визначення поняття система управління підприємством та дотримувалася 

думки, що управління повинно здійснюватися керівництвом та направлене на 

покращення функціонування організації. При цьому система управління 

підприємством складається із сукупності взаємопов’язаних елементів та 

створена для оброки інформації, реалізації процесу управління з метою 

досягнення бажаних результатів.  

Лозовський О.М., Кузьмінська О.О. (2014, с. 77-78) дотримувалися 

думки, що управління підприємством є системою, яка спрямована на 

пристосування підприємства до змінних умов зовнішнього та внутрішнього 

середовища, одержання прибутку та врахування потреб споживачів при 

виробництві продукції. Також вченими було виділено ряд проблем, що 

перешкоджають ефективному управлінню, а саме: обмеженість доступу до 

інформаційних ресурсів; відсутність кваліфікованих кадрів; нестача фінансових 
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ресурсів; небажання керівництва до змін. Варто відзначити, що для підвищення 

ефективності управління підприємством необхідно покращити інформаційне 

забезпечення, організаційну структуру, налагодити співробітництво з 

іноземними партнерами, використовувати сучасні методи управління з метою 

прийняття організаційних, технічних рішень. 

Інший автор Мельничук Л.С. (2016, с. 74-76) стверджував, що управління 

спрямоване на покращення діяльності підприємства, координацію та взаємодію 

всіх видів діяльності, врахування змінності бізнес-середовища, адаптацію до 

таких змін та налагодження ефективності функціонування. Автором також було 

визначено перешкоди в управлінні підприємством: загострення конкурентної 

боротьби, втрата конкурентних позицій; змінність потреб споживачів; 

виникнення фінансової кризи в діяльності підприємства; зниження 

продуктивності праці; змінність зовнішніх умов функціонування; 

неефективність ведення бізнесу; брак ресурсного забезпечення. Таким чином, з 

метою покращення управління підприємством необхідно впроваджувати 

сучасні методи управління, покращити інформаційну систему, використовувати 

іноземний досвід, налагодити взаємодію з партнерами.  

У дослідженні Ждаміров Є.Ю. (2011, с. 189-192) проаналізовано 

особливості управління підприємством та надано власне бачення поняття 

адитивне управління підприємством. Дане поняття розглянуто з позицій 

управлінської діяльності та основним завданням управління підприємством є 

зростання рівня конкурентоспроможності шляхом виконання комплексу дій та 

реалізації механізму управління. Перевагою даного підходу є те, що в процесі 

управління зосереджено увагу на організації, плануванні, прогнозуванні, 

регулюванні роботи, що дозволить покращити конкурентоспроможність, 

врахувати конкурентну боротьбу на міжнародному ринку.  

В дослідженні Дейнека О.Г., Руссова К.А., Михалко А.В. (2013, с. 143-

147) зосереджена увага на тому, що під час здійснення управління 

підприємством доцільним є використання методів, технічних засобів, що 

забезпечить підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. 
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Також авторами запропоновано систему управління організацією, що сприяє 

отриманню бажаного результату шляхом виконання комплексу дій та враховує 

дію ринкового середовища.  

П. Зозуля (2006) дослідив поняття економічне управління підприємством, 

під яким розглянуто сукупність методів, використання яких є необхідним для 

здійснення впливу на функціонування підприємства, оцінки рівня ресурсного 

забезпечення, що сприятиме досягненню економічних цілей.  

Ладунка І.С., Рибалка Т.М. (2017, с. 563-564) також дослідили сутність 

поняття економічне управління підприємством та під ним розглядали систему, 

яка дозволяє адаптуватися підприємству до змін зовнішнього середовища та 

ґрунтується на використанні принципів, методів, прийомів управління з метою 

вирішення поставлених завдань, досягнення цілей, виконання планів. 

Відзначимо, що особливістю економічного управління є покращення 

фінансового стану суб’єкта господарювання шляхом вдосконалення 

інформаційної системи.  

В цілому існує чимало підходів до визначення сутності управління, але в 

даних підходах не враховано особливості діяльності підприємств, не визначено 

необхідність використання інформаційних ресурсів, програмного забезпечення, 

зовнішні умови функціонування, механізм управління всіма видами діяльності і 

тому нами було удосконалено визначення терміну «управління підприємством» 

(Лозиченко, 2018l).  

Управління підприємством слід розглядати, 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.  
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На відміну від існуючих підходів, в даному визначенні нами враховано 

необхідність дослідження зовнішнього середовища, доцільність аналізу та 

обробки інформації (тобто виокремлено інформаційний аспект), використання 

сучасних методів управління для вирішення перешкод успішній діяльності 

підприємств, підвищення гнучкості виробничого процесу задля впровадження 

нової техніки, технологій, врахування рівня конкурентної боротьби, вимог до 

виробництва нового типу продукції, а також врахування взаємопов’язаності дій 

учасників управління. Відповідно результатом управління підприємством є 

підвищення ефективності функціонування всіх сфер діяльності шляхом 

реалізації виважених управлінських рішень.  

Отже, важливим фактором процвітання підприємств в умовах мінливості 

ринкового середовища, загострення конкурентної боротьби є здійснення 

управління, що забезпечить покращення виробничо-господарської діяльності, 

зміцнення позицій на міжнародному ринку, підвищення платоспроможності, 

фінансової стійкості, конкурентоспроможності.  

За результатами проведеного дослідження понять «інформаційне 

забезпечення», «управління підприємством» нами було розширено трактування 

дефініції «інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства».  

Інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства – це 

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.  

Тобто, в даному визначенні нами зосереджено увагу на: раціональному 

використанні, управлінні інформаційними ресурсами; використанні методів, 

інструментів для виявлення негативних тенденцій ринкового середовища, що 
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впливають на ефективність використання інформації на підприємстві; 

важливість використання інформаційної системи в процесі збору, обробки, 

пересиланні інформації при прийнятті рішень в інформаційному забезпеченні; 

доцільність управління персоналом та використання інформації для 

покращення функціонування; впровадження програмного забезпечення та 

інноваційних технологій для поширення інформації. Також, на відміну від 

існуючих визначень, нами встановлено необхідність використання системи 

інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств, 

що сприятиме забезпеченню інформацією всі сфери діяльності та покращенню 

їх функціонування.  

В запропонованому визначенні враховано, що на інформаційне 

забезпечення в управлінні промисловим підприємством мають вплив такі 

чинники: нестача інформаційних ресурсів; відсутність каналів руху інформації; 

переважання застарілого обладнання; відсутність ефективного програмного 

забезпечення; неефективність розподілу інформаційних ресурсів за кожним 

підрозділом підприємства; обмежений доступ до інформації. Вищенаведені 

чинники впливають на прийняття виважених рішень, досягнення бажаних цілей 

та їх можливо вирішити шляхом використання системи інформаційного 

забезпечення управління діяльністю промислових підприємств.  

Таким чином, враховуючи результати проведених досліджень нами було 

удосконалено понятійний апарат інформаційного забезпечення в управлінні 

промисловим підприємством шляхом уточнення визначення таких дефініцій: 

«інформаційне забезпечення підприємства», «управління підприємством», 

«інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю підприємства». Даний 

понятійний апарат, на відміну від існуючих, дає змогу прослідкувати 

взаємозв’язки між виокремленими поняттями, виділити основні 

характеристики, роль, значення в діяльності підприємств, розкрити їх сутність 

та сформувати теоретичні основи використання інформаційного забезпечення в 

управлінні діяльністю підприємств.  
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1.2. Системний підхід в управлінні діяльністю промислових 

підприємств з урахуванням інформаційного забезпечення 

 

Значна частка промислових підприємства характеризується погіршенням 

результатів діяльності, фінансового стану, що обумовлено неефективністю 

процесу управління та пояснюється відсутністю інформаційного забезпечення. 

Саме інформаційне забезпечення дозволяє проаналізувати, обробити, зберігати 

необхідні документи, дані, забезпечити безперервність надходження інформації 

та сприяє підвищенню ефективності управління діяльністю, прийняттю 

керівництвом управлінських рішень. Тому з метою покращення управління 

промисловим підприємством доцільним є раціональне використання 

інформаційного забезпечення та впровадження системи інформаційного 

забезпечення, як передумови ґрунтовного аналізу ринкового середовища 

функціонування та своєчасного виявлення існуючих загроз для підприємства. 

Створення та використання системи і механізму інформаційного забезпечення в 

управлінні діяльністю підприємств дозволить своєчасно аналізувати 

інформацію щодо результатів діяльності, приймати виважені рішення у всіх 

сферах діяльності. На даний момент існує чимало підходів, методів, моделей 

щодо управління підприємствами, але вони можуть бути використані для 

обмеженої кількості підприємств та що свідчить про нераціональність 

використання інформаційного забезпечення в управлінні. За таких умов 

приймаються неправильні рішення, що відображається на ефективності 

функціонування підприємства. Внаслідок відсутності ефективної системи 

інформаційного забезпечення підприємство немає можливості своєчасно 

проаналізувати ефективність виробничо-господарської діяльності, оцінити 

рівень фінансової стійкості, визначити перспективні напрями розвитку, 

здійснити прогноз результатів діяльності та можливості настання кризового 

стану, доцільності співробітництва з іншими підприємствами щодо реалізації 

спільних проектів. В цілому, для промислових підприємств актуальним є 
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питання щодо формування системи інформаційного забезпечення управління їх 

діяльністю.  

Особливості побудови та використання системи інформаційного 

забезпечення досліджено в працях таких науковців: О. Кареліна (2019), 

Панькова К.В. (2018), Боженко О.М. (2016, с. 191-195), З. Пушкар, Б. Пушкар 

(2016, с. 82-85), Лапін А.В. (2015), Ткаленко Н.В., Михайловська О.В., 

Філіпова Н.В., Коваль Р.Ю. (2015), Владика Ю.П. (2014, с. 90-92), Гришко М.Г. 

(2014, с. 147-149), Вольська О.М., Миколайчук Н.С. (2013, с. 35-41), 

Журавльова Т.В. (2013, с. 189-193), Старенька О.М. (2013, с. 40-43), 

Д’якова Т.А. (2012, с. 83-86), Порохня В.М., Безземельна Т.О., Кравченко Т.А. 

(2012), Гевко В.Л. (2011), Кізло М.В. (2011, с. 98-100), Смирнова А.Г., 

Стельмах О.О. (2011), Виговська О.С. (2010), Грицунов О.В. (2010), Дюбо О.М. 

(2010, с. 32-33), І. Хвостіна (2010, с. 201-205), Корнєва Ю.О. (2008, с. 25-30), 

Кондратова С.С. (2007), Петренко С.М. (2007), Денисенко М.П., Колос І.В., 

(2006), Орлик О.В. (2002, с. 188-191), Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., 

Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. (2001), Товкес E.H. (2001, с. 56-57), 

Шершньова З.Є., Оборська С.В. (1999).  

Особливу увагу потребує дослідження Корнєва Ю.О. (2008, с. 25-30), в 

якому запропоновано систему інформаційного забезпечення підприємства, що 

складається з інформаційних систем та передбачає надання достовірної 

інформації з метою організації діяльності, покращення фінансових результатів. 

Автором було визначено прогностичну, описову, аналітичну функції системи з 

метою аналізу зовнішньої, внутрішньої інформації, надання її менеджерам, 

керівникам, прийняття господарських рішень, формування напрямів зміцнення 

конкурентних позицій. В роботі досліджено необхідність використання системи 

інформаційного забезпечення підприємства на мікрорівні (з метою зростання 

прибутковості, інноваційного розвитку) та макрорівні (для дослідження 

конкурентного ринку, визначення особливостей поводження на ринку, 

покращення зайнятості населення, екологічного становища). Вагому роль у 

створенні системи відведено державі, яка повинна сприяти її створенню 



42 
 

шляхом покращення процесу регулювання поширення інформації, надання 

податкових пільг, залучення іноземних інвесторів, формування певних 

стандартів, ліцензування, створення конкурентних умов. Зауважимо, що дана 

система заслуговує на увагу, оскільки автором було враховано роль держави 

при її функціонуванні, необхідність використання інформаційної системи.  

Інший автор Кізло М.В. (2011, с. 98-100) запропонувала інформаційне 

забезпечення процесу контролювання діяльності та розглянула його як 

складовий елемент інформаційного забезпечення системи управління. Було 

розглянуто вхідні та вихідні потоки інформації, функції (мотивація, 

планування, організація, контроль) інформаційного забезпечення процесу 

контролювання діяльності. В роботі було сформовано структуру 

інформаційного забезпечення управління, яка складається із сукупності 

взаємопов’язаних елементів, містить вхідну та вихідну інформацію, що є 

основою для прийняття управлінських рішень. Перевагою даного дослідження 

є визначення ролі інформаційного забезпечення в системі контролю на 

підприємстві, напрямів підвищення ефективності системи контролю та впливу 

даної системи на прийняття рішень.  

Орлик О.В. (2002, с. 188-191) розглянула необхідність використання 

інформаційної системи в управлінні підприємством та виокремила такі складові 

системи: система оперативного рівня управління (вирішення існуючих завдань, 

своєчасне реагування на зміни, виконання дій, прийняття управлінських 

рішень); система функціонального рівня (здійснення управління 

підприємством, прийняття рішень в окремих сферах) була поділена на 

інформаційну систему для менеджерів середньої ланки (налагодження 

доступності до інформації, порівняння показників, аналіз звітів за певний 

період) та інформаційну систему спеціалістів (обробка даних, надання 

допомоги працівникам та підвищення продуктивності роботи); система 

стратегічного рівня (поширення інформації серед керівництва, підтримка у 

вирішенні проблем, прийнятті рішень, дослідження ринкового середовища). 

Варто відзначити, що перевагою наведеної інформаційної системи є можливість 
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її використання на підприємстві, що сприятиме впровадженню сучасного 

програмного забезпечення, вирішенню поставлених задач, покращенню 

системи діловодства, автоматизації робіт, скороченню витрат.  

В дослідженні Дюбо О.М. (2010, с. 32-33) було наведено систему 

інформаційного забезпечення управління економічною безпекою, яка 

складається з етапів прийняття рішень (дослідження рівня економічної безпеки, 

визначення способів її підвищення, виявлення загроз, ризиків, що впливають на 

безпеку, прийняття рішень), визначення цілей для кожного етапу, поширення 

необхідної інформації (дані щодо результатів діяльності підприємства, впливу 

чинників ринкового середовища, рівня економічної безпеки), оцінки отриманих 

результатів (розмір витрат, сформований рівень економічної безпеки, 

прибутковість). Ми вважаємо, що використання даної системи на підприємстві 

дозволяє захистити діяльність від негативного впливу загроз, ризиків, 

своєчасно поширити інформацію щодо впливу загроз на роботу підприємства, 

вжити коригуючі заходи, покращити умови функціонування.  

Журавльова Т.В. (2013, с. 189-193) дослідила систему обліково-

інформаційного забезпечення управління підприємством, в якій передбачено 

використання інформації керівництвом з метою прийняття рішень, покращення 

економічного розвитку, попередження виникнення фінансової кризи. В даній 

системі було використано дані первинного обліку, вхідну, вихідну інформацію, 

виокремлено статистичний, оперативно-технічний, бухгалтерський облік, 

зовнішніх та внутрішніх користувачів, звітність підприємства. В цілому, в 

системі передбачено врахування потреб користувачів, різні види облікової 

інформації, своєчасність отримання інформації, процес прийняття 

управлінських рішень, але не визначено необхідність досягнення сформованих 

цілей, виконання завдань в процесі управління.  

Гришко М.Г. (2014, с. 147-149) вказує на необхідність використання 

системи інформаційного забезпечення в управлінні торгівельною мережею та 

було визначено наступні етапи її побудови і впровадження: визначення 

необхідності впровадження системи в управління торговельною мережею; 
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розробка системи, визначення її прав та обов’язків, ролі в управлінні; 

формування програм впровадження даної системи в торгівельну мережу; 

складання бюджету щодо використання системи, тобто пошук джерел 

фінансування, визначення можливих витрат; ознайомлення персоналу із 

можливими змінами; дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища, 

аналіз фінансово-господарської діяльності; покращення процесу управління 

торговою мережею шляхом розробки пропозицій; вибір групи показників для 

системи інформаційного забезпечення; використання інструментарію для 

оцінки ефективності системи, виконання поставлених завдань; виконання 

функцій системи інформаційного забезпечення та формування управлінської 

звітності; тестування використання системи та проведення коригуючих заходів; 

використання системи в торговельній мережі, її підрозділах. Зауважимо, що 

послідовна реалізація кожного етапу системи дає змогу проаналізувати стан 

торговельної мережі, способи вирішення існуючих проблем. Також автором 

було запропоновано етапи реалізації системи інформаційного забезпечення: 

збір та обробка інформації щодо ринкового середовища;  

поширення інформації серед структурних підрозділів; проведення аналізу 

інформаційної системи; визначення недоліків інформаційної системи; розробка 

формалізованої системи та визначення центрів відповідальності;  

аналіз звітної інформації; оцінка ефективності системи, складання звітів 

керівниками, аналіз господарської діяльності, виявлення недоліків;  

визначення шляхів налагодження роботи системи; планування діяльності 

торгівельної мережі. Отже, в розробленій системі інформаційного забезпечення 

управління торгівельною мережею враховано мінливість оточуючого 

середовища, цілі організації, доступність інформації в залежності від потреб 

користувачів.  

Ткаленко Н.В., Михайловська О.В., Філіпова Н.В., Коваль Р.Ю. (2015) 

запропонували схему інформаційного забезпечення управління підприємством, 

яка включає етапи: аналіз інформації зовнішнього та внутрішнього середовища; 

оцінка результатів діяльності підприємства; визначення проблем, що впливають 
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на ефективність функціонування; оцінка рівня інформаційного забезпечення 

підприємства; пошук та відбір джерел інформації; розробка інформаційного 

банку технологій; використання сучасних інформаційних технологій; розробка 

стратегії розвитку. Проте, авторами не визначено користувачів інформації, 

спрямованість на досягнення поставлених цілей, порядок прийняття 

управлінських рішень, сфери управління підприємства. 

І. Хвостіна (2010, с. 201-205) запропонувала власне бачення системи 

інформаційного забезпечення підприємства, що має бути спрямована на аналіз, 

обробку інформації для покращення діяльності підприємства, прийняття 

виважених управлінських рішень, формування напрямів вирішення існуючих 

проблем, підвищення ефективності господарської діяльності. Серед складових 

елементів системи розглянуто: підсистема інформаційного забезпечення; 

підсистема дослідження; підсистема обробки інформації; підсистема 

проведення аналізу, оцінки результатів; прийняття управлінських рішень щодо 

ефективності системи; визначення шляхів покращення інформаційного 

забезпечення. Звичайно, доцільно було б врахувати в наведеній системі вплив 

ринкового середовища на функціонування підприємства, процес використання 

внутрішньої та зовнішньої інформації, оцінку ефективності інформаційного 

забезпечення.  

Відповідно до результатів проведеного дослідження варто зауважити, що 

питання побудови та використання системи інформаційного забезпечення 

управління діяльністю підприємств розглянуто не в повній мірі (Лозиченко, 

2018m, с. 82-85). Залишилося не розглянутим питання щодо особливостей 

використання інформаційного забезпечення в управлінні діяльністю, не 

враховано доцільність використання методів, функцій, інформаційної системи, 

інформаційно-аналітичного порталу, дотримання принципів, не виокремлено 

складові підсистеми управління, не визначено результати від функціонування 

системи, а також відсутня уніфікована, ефективна система інформаційного 

забезпечення управління діяльністю промислових підприємств (Лозиченко, 

2018m, с. 82-85).   
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Тому нами було удосконалено систему інформаційного забезпечення 

управління діяльністю промислових підприємств (СІЗУДПП), яка, на відміну 

від існуючих, є сукупністю взаємопов’язаних елементів та підсистем 

управління, спрямованих на управління (прогнозування, планування, 

організацію, регулювання, координацію, контроль) поточною діяльністю 

підприємства, методичне, організаційне, інформаційне забезпечення, пошук та 

обробку інформаційних ресурсів в межах інформаційної системи,  

формування, розміщення, видачу інформації необхідної для керівництва, 

виконання сформованих завдань управління шляхом використання  

методів, дотримання функцій, принципів, здійснення впливу  

на процес поширення інформації, впровадження новітнього програмного 

забезпечення, технологій, технічних засобів, що сприятиме налагодженню 

виробничо-господарської діяльності, підвищенню доступності до 

інформаційних ресурсів та їх раціональному розподілу, зростанню 

продуктивності праці персоналу.  

Застосування даної системи в роботі підприємства дозволить налагодити 

процес використання інформаційних ресурсів, систематизувати процес 

інформаційного забезпечення та підвищити ефективність використання 

інформації за умови вдосконалення програмного забезпечення. Керівництво 

даною системою проводять керівники підприємства, які приймають 

управлінські рішення, що дозволить досягти сформованих цілей та налагодити 

економічний розвиток.  

Основною метою СІЗУДПП є підвищення ефективності використання та 

швидкості поширення інформації в процесі управління підприємством, його 

підрозділами, основними видами діяльності для налагодження стабільності 

функціонування, а також зростання прибутковості, скорочення витрат, розвитку 

виробництва, формування конкурентного середовища, визначення правил 

функціонування на ринку. Очікуваним результатом від використання  

системи є розподіл інформації між всіма видами діяльності підприємства 

шляхом злагодженої роботи підсистем управління та досягнення стабільності 
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розвитку на перспективу. Дана СІЗУДПП є зручною для використання  

саме на промислових підприємствах, оскільки при її розробці враховано 

специфіку їх функціонування та вона є надійною, точною, зрозумілою для 

керівництва. Крім того, в процесі управління діяльністю підприємства 

інформаційне забезпечення виступає як його складова (Лозиченко, 2018m, 

с. 82-85).  

Нами було сформовано послідовність етапів щодо реалізації СІЗУДПП, 

які дозволяють врахувати змінність інформації внутрішнього та зовнішнього 

середовища, значний масив даних, забезпечити її ефективне функціонування 

(рис. 1.1).  

На першому етапі, тобто вході, відбувається використання системи 

інформаційного забезпечення, яка складається із сукупності взаємопов’язаних 

елементів, підсистем, використання яких дозволяє проаналізувати інформаційні 

потоки, зовнішню, внутрішню інформацію, врахувати оцінку економічних 

показників, результати господарської діяльності для покращення роботи 

підприємства, інформаційного забезпечення процесу управління, підвищення 

фінансової стійкості, прийняття виважених управлінських рішень. Дана 

система охоплює операції щодо обробки, аналізу інформації (звітність 

підприємства, зовнішнє, внутрішнє середовище функціонування, фінансові 

показники) та передає інформацію до керуючої підсистеми з метою подальшої 

обробки (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

В СІЗУДПП є керуюча підсистема – це керівництво підприємства. Проте, 

для підвищення результативності управління, успішного функціонування 

розробленої системи було створено спеціальний підрозділ (служба 

інформаційного забезпечення управління підприємством), який буде 

контролювати процес використання інформаційного забезпечення в управлінні 

підприємством, сприятиме реалізації системи та отриманню очікуваних 

результатів. Склад даної служби залежить від стану фінансово-господарської 

діяльності підприємства, дії ринкового середовища, рівня розвитку та наявності 

проблем.  
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Рис. 1.1. Система інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств 

Примітка: удосконалено автором на основі (Боженко, 2016, с. 191-195; Ткаленко та ін., 2015; Гришко, 2014, с. 147-149; Журавльова, 2013, с. 189-

193; Старенька, 2013, с. 40-43; Д’якова, 2012, с. 83-86; Гевко, 2011; Кізло, 2011, с. 98-100; Грицунов, 2010; Дюбо, 2010, с. 32-33; Хвостіна, 2010; Корнєва, 

2008, с. 25-30; Кондратова, 2007; Петренко, 2007; Денисенко та Колос, 2006; Орлик, 2002; Ситник та ін., 2001) 
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Отже, для ефективного функціонування СІЗУДПП доцільним є створення 

спеціального підрозділу, який забезпечить аналіз розпочатих робіт, розвитку 

підприємства в цілому, контроль всіх напрямів діяльності, функціонування 

кожного елементу системи, отримання економічного ефекту, тобто служби 

інформаційного забезпечення управління підприємством. Основними 

завданнями даної служби є оцінка, обробка інформації, що надходить ззовні та 

від керованої підсистеми, надання вихідної інформації відповідно до існуючих 

запитів на підприємстві, оформлення документів, ведення звітності, поширення 

інформації серед підрозділів, формування завдань та планів, контроль за 

термінами виконання робіт, оцінка рівня забезпеченості інформаційними 

ресурсами, моніторинг виробничо-господарської діяльності, регулювання робіт 

за умови виникнення відхилень від сформованих цілей, підготовка узагальненої 

звітності щодо результатів діяльності за визначений період та передача 

загальної інформації керівництву підприємства для прийняття управлінських 

рішень. В цілому, служба інформаційного забезпечення управління 

підприємством є основним інформаційним центром функціонування системи, 

який виконує організаційні, регулюючі, контрольні, мотиваційні, управлінські 

дії спрямовані на обробку інформації, досягнення сформованих цілей та з 

метою подальшого прийняття рішень. Основними перевагами функціонування 

служби є те, що вона повинна раціонально використовувати СІЗУДПП, а також 

забезпечувати прозорість, достовірність, доступність інформації, перевірку 

результатів фінансової, виробничої, господарської діяльності підприємства, 

швидкість передачі інформації керівництву, контроль за використанням 

інформації працівниками, підвищення ефективності інформаційного 

забезпечення та економічної стабільності підприємства, коригувати всі етапи 

функціонування системи (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

В сформованій системі передбачено використання принципів, методів та 

дотримання функцій у сфері управління та інформаційного забезпечення, що 

мають реалізовуватися керуючою підсистемою та гарантувати ефективність 

виконання кожного етапу і функціонування системи в цілому.  
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СІЗУДПП має базуватися на використанні принципів, що дозволить 

покращити інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень на всіх 

етапах управління, забезпечити процес управління підприємством необхідною 

інформацією. Серед основних принципів інформаційного забезпечення було 

виділено: безперервність видачі інформації; послідовність передачі інформації; 

єдність внутрішньої та зовнішньої інформації; раціональність прийняття 

рішень; мінімізація витрат на залучення інформаційних ресурсів; об’єктивність 

інформації; важливість інформації для прийняття рішень; доступність 

інформації; повнота, точність інформації; комплексність інформації; законність 

використання інформації. Також доцільним є дотримання принципів 

управління за допомогою яких керуюча підсистема регулює діяльність 

керованої, встановлює правила, норми, впливає на прийняття управлінських 

рішень та обирає методи управління. Серед принципів управління визначено: 

зіставності можливих варіантів управлінських рішень; розвитку конкурентних 

переваг; направленості підприємства на інвестиційно-інноваційний розвиток; 

наукової обґрунтованості; соціальної орієнтації; відповідальності; розподілу 

обов’язків між персоналом; використання мотивації; стабільності 

функціонування; ефективності та результативності управління; системності та 

послідовності виконання дій; справедливої винагороди (Лозиченко, 2018m, 

с. 82-85).  

В СІЗУДПП доцільним є дотримання функцій в управлінні діяльністю, а 

саме: організації; контролю; моніторингу; планування; прогнозування; 

мотивації; діагностики; координації; регулювання. Дотримання даних функцій 

дозволить вирішити існуючі проблеми, питання між підсистемами управління 

та здійснити необхідні заходи, підвищити ефективність, результативність 

системи в цілому. Нами було виокремлено функції в інформаційному 

забезпеченні, які доцільно виконувати: аналітична; описова; аналіз та 

прогнозування; зберігання інформації; розповсюдження достовірної інформації 

щодо зовнішнього середовища; отримання інформації; використання 

інформації; передачі інформації; вилучення інформації; розробки можливих 
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варіантів майбутніх рішень; обміну інформацією; дослідження стану керованої 

підсистеми. Виконання функції в інформаційному забезпеченні дозволить 

покращити обмін інформацією на підприємстві, ефективність використання 

інформації, процес управління діяльністю (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).   

Для досягнення бажаних результатів, поставлених завдань, підвищення 

ефективності управління підприємством в СІЗУДПП передбачено використання 

методів управління, серед яких визначено: економічні (використання 

мотиваційних методів та стимулів для працівників, встановлення цін на 

продукцію з метою коригування попиту, регулювання з боку органів державної 

влади, розмір податкового навантаження); соціально-психологічні (направлені 

на створення сприятливого клімату в колективі, дослідження соціальних потреб 

працівників, стимулювання працівників); адміністративні (надання певних 

повноважень персоналу, контроль за виконанням вказівок від керівництва, за 

термінами виконання завдань, регулювання процесу виробництва, ліквідація 

похибок). В свою чергу, для забезпечення своєчасного надходження інформації 

до керівництва, структурних підрозділів підприємства доцільно 

використовувати методи інформаційного забезпечення: вивід інформації на 

дискету; вивід інформації на екран комп’ютера; вивід інформації на папір у 

вигляді документограми (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Наступний етап – спостереження за змінами ринкового середовища. 

Важливу роль в системі інформаційного забезпечення потрібно відводити на 

дослідження внутрішнього, а особливо зовнішнього середовища 

функціонування, яким займається керуюча підсистема. Проведені 

спостереження оточуючого середовища дають змогу визначити, як фактори 

впливають на якість інформаційного забезпечення, роботу підприємства, 

ефективність управління всіма видами діяльності. Своєчасне спостереження за 

змінами ринкового середовища дозволить проаналізувати які чинники 

найбільш відчутно впливають на підприємство, відібрати інформацію щодо 

умов функціонування та дослідити вплив внутрішнього середовища на процес 
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управління структурними підрозділами і підприємством в цілому (Лозиченко, 

2018m, с. 82-85).  

Не менш важливою складовою СІЗУДПП є дослідження керуючою 

підсистемою взаємодії підприємства із суб’єктами ринкового середовища на 

ринку інформаційних продуктів, що дозволяє своєчасно обробити інформації 

щодо специфіки функціонування на ринку технологій, діяльності конкурентів, 

партнерів, розробки нового програмного забезпечення, інформаційних 

технологій, прийняти виважені управлінські рішення, проаналізувати 

результати фінансової діяльності, здійснити контроль та регулювання 

отриманих результатів.  

Далі реалізується етап визначення переваг та недоліків існуючої 

СІЗУДПП, який відбувається за умови наявності такої системи на підприємстві. 

При цьому враховуються виявлені недоліки для подальшого вдосконалення 

даної системи та ефективної реалізації кожного етапу. Якщо такої системи 

інформаційного забезпечення не було на підприємстві, то даний етап 

пропускають і також переходять до наступного етапу (Лозиченко, 2018m, с. 82-

85).  

Наступним етапом є використання інформаційної системи, яка охоплює 

збирання, дослідження, обробку, опрацювання, передачу інформації. На даному 

етапі спочатку відбувається збирання, дослідження, обробка та аналіз 

інформації, що надходить із внутрішнього та зовнішнього середовища. Обробка 

таких інформаційних даних дає змогу визначити вид інформації, що має 

значний вплив на управління діяльністю підприємства, дослідити економічне 

середовище функціонування, з’ясувати можливості досягнення мети. 

Використання внутрішньої інформації є необхідним для підвищення 

ефективності діяльності підприємства, оскільки проведення аналізу даної 

інформації дозволяє з’ясувати стан підприємства і підрозділів. Використання 

зовнішньої інформації дозволить визначити загрози і ризики, взаємодію 

підприємства із постачальниками, споживачами, конкурентами, державними 

органами, дослідити потреби покупців, діяльність конкурентів, що сприятиме 
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адаптації до зовнішнього середовища, коригуванню стратегії розвитку, 

підвищенню конкурентоспроможності. Тому опрацювання зовнішньої та 

внутрішньої інформації є необхідним в процесі управління підприємством для 

поширення інформації серед користувачів, подальшого прийняття рішень 

(Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Далі відбувається передача необхідної, достовірної інформації до 

керівництва кожного блоку підсистеми управління від спеціального підрозділу 

(служби інформаційного забезпечення управління підприємством), що є 

доцільним для прийняття та реалізації управлінських, оперативних, 

стратегічних рішень, вирішення поточних проблем, покращення процесу 

управління діяльністю в кожному блоці, структурних підрозділах. Відбувається 

аналіз поточного стану кожного блоку підсистеми управління підприємства, 

ризиків, загроз, що впливають, ознайомлення із необхідною документацією, 

використання інформаційних даних та розробка заходів покращення роботи 

всіх підрозділів, а також складаються звіти про результати роботи. Дана 

інформація є необхідною для керівництва з метою аналізу діяльності 

підприємства в цілому, оцінки ефективності управління та покращення 

забезпеченості інформацією (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Проте, перш ніж передати інформацію, здійснюється використання 

інформаційно-аналітичного порталу, який є важливим елементом системи 

інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств 

та дозволяє проаналізувати, відібрати достовірну інформацію, а також гарантує 

вчасність її надходження. Необхідність використання інформаційно-

аналітичного порталу в процесі управління діяльністю підприємства також 

пояснюється тим, що він покращує даний процес (дозволяє проаналізувати всі 

сфери діяльності, виокремити слабкі сторони, визначити доцільність їх 

корегування та покращити ефективність функціонування), полегшує процес 

пошуку необхідної інформації (дозволяє розподілити інформацію за 

актуальністю, сферами діяльності, рівнем достовірності та сприяє 

використанню необхідної інформації в процесі діяльності), забезпечує 
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доступність інформації (можливість використання інформації для вирішення 

управлінських завдань, а також доступ до певної інформації інвесторів, 

покупців з метою покращення діяльності, підвищення рівня 

конкурентоспроможності), забезпечує обробку вхідної та вихідної інформації 

(дає змогу детально проаналізувати вплив зовнішньої інформації на 

ефективність діяльності, дослідити внутрішню інформацію, що сприяє 

подальшому визначенню слабких сторін підприємства), гарантує достовірність 

інформації (забезпечує перевірку інформації, що надходить та розподіляє за 

рівнем об’єктивності). Тому інформаційно-аналітичний портал відіграє вагому 

роль в інформаційному забезпеченні управління діяльністю промислового 

підприємства, адже дозволяє своєчасно обробити та відібрати надійну 

інформацію як внутрішнього, так і зовнішнього середовища (Лозиченко, 

2018m, с. 82-85).  

Після етапу використання інформаційно-аналітичного порталу 

проводиться оцінка відповідності інформації встановленим вимогам. В системі 

інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств 

доцільним є дотримання вимог до інформації (інформаційного забезпечення), а 

саме: зрозумілість, тобто інформація повинна бути зрозумілою не лише для 

керівництва, але й для інвесторів, клієнтів; достовірність – інформація повинна 

відображати реальні показники фінансової, господарської, виробничої, 

технологічної, інноваційної, інвестиційної діяльності підприємства, що 

сприятиме прийняттю виважених рішень; доступність, тобто інформація 

повинна бути доступною як керівництву, так і персоналу підприємства з метою 

реалізації відповідних функцій; своєчасність – обробка, аналіз та передача 

інформації відповідно до встановлених термінів; результативність – 

використання інформації повинно бути корисним для управління 

підприємством, покращувати ефективність його діяльності, скорочувати 

витрати; постійність, тобто інформація повинна регулярно аналізуватися і 

надходити на підприємство в процесі управління та на запити користувачів; 

порівнюваність – співставлення та порівняння інформації за різні періоди; 
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надійність – зменшення похибок в інформації з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень; необхідність, тобто доцільність використання 

інформації в процесі вирішення управлінських задач; кодування інформації, 

тобто використання засобів її захисту від використання конкурентами та 

покращення процесу управління; вірогідність, тобто достовірність інформації; 

цілісність – єдність інформації, використання відповідно до встановлених 

вимог та не можливість її змінити; стандартизація, тобто відповідність 

інформації існуючим вимогам; контроль за використанням інформації, а також 

інформації, що надходить. Дотримання вище наведених вимог до інформації 

гарантуватиме ефективність інформаційного забезпечення, а також моніторинг 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Лише за умови відповідності 

наведеним вище вимогам інформація передається до блоків підсистеми 

управління (у вигляді вхідної інформації) (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

В СІЗУДПП керованою підсистемою є кожен з блоків підсистеми 

управління, тобто прогнозування, планування, організація, регулювання, 

координація, контроль, а також використання ресурсів, результати роботи 

підприємства (ефективність фінансової, господарської, виробничої діяльності, 

рівень конкурентоспроможності, фінансовий стан), види діяльності (фінансова, 

інвестиційна, інноваційна, операційна, виробнича, маркетингова), структурні 

підрозділи (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Нами передбачено, що система інформаційного забезпечення повинна 

складатися з таких підсистем: управління, прогнозування, планування, 

організація, регулювання, координація, контроль. Для ефективного управління 

з боку керуючої підсистеми кожним блоком підсистеми управління доцільним є 

використання зовнішньої та внутрішньої інформації, яка надходить у вигляді 

вхідної інформації за умови відповідності встановленим вимогам. До кожної 

підсистеми надходить певний вид інформації, а саме: наявність ресурсного 

забезпечення; середовище функціонування; процес виробництва продукції; 

ефективність прийняття управлінських рішень; раціональність використання 

інформації; злагодженість роботи персоналу; результати зовнішньо-
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економічної діяльності; результати діяльності конкурентів на ринку; існуючий 

попит споживачів та рівень їх доходів; продукцію, яка користується попитом 

серед споживачів; перешкоди виходу підприємства на ринки збуту продукції; 

рівень кваліфікації персоналу; фінансові результати підприємства, рівень 

прибутковості та розмір витрат; частка інвестиційного капіталу; розмір 

податкового навантаження; умови кредитування; державне регулювання 

підприємницької діяльності; наявність державної допомоги. Відповідно до 

отриманої інформації керівники кожного блоку підсистеми управління, 

структурних підрозділів її використовують та готують звіти про результати 

роботи. Тобто, вхідна інформація надходить в кожну підсистему та 

перетворюється на вихідну, яка далі надходить до загальної підсистеми 

управління та є необхідною для впливу на роботу персоналу, налагодження 

діяльності підприємства, зростання конкурентоспроможності, вирішення 

існуючих проблем, досягнення поставлених цілей. Інформація, що надійшла до 

загальної підсистеми управління спрямовується в керуючу підсистему, яка 

обробляє, аналізує дану інформацію, робить висновки, складає узагальнений 

звіт та передає керівництву підприємства для подальших дій, прийняття 

рішень.  

Перш ніж передати інформацію до керуючої підсистеми відбувається 

визначення слабких сторін кожного блоку підсистеми управління та рівня 

інформаційного забезпечення. На даному етапі визначаються існуючі проблеми 

в кожній підсистемі управління з метою їх подальшого врахування у вигляді 

вихідної інформації та вирішення керівництвом, що сприятиме покращенню 

функціонування промислового підприємства. Оцінюється ступінь 

інформаційного забезпечення кожної підсистеми, що вплинуло на якість 

обробки, використання інформації та дозволить покращити забезпеченість 

інформацією в майбутньому. Лише за умови проведення даного етапу 

інформація надається до керуючої підсистеми (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Наступним етапом є надходження інформації до керівництва. Відповідно 

до отриманої інформації та за результатами управлінської звітності керівництво 
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аналізує фінансово-господарську, виробничу діяльність, виявляє недоліки, 

проблеми в роботі підприємства, ознайомлюється із даними щодо ефективності 

управління та інформаційного забезпечення, визначає причини погіршення 

процесу управління, сильні сторони, можливості подальшого розвитку, шляхи 

щодо покращення діяльності (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).   

На наступному етапі з метою більш ґрунтовного дослідження отриманої 

інформації та підтвердження даних, що надійшли відбувається оцінка 

ефективності управління підприємством за такими напрямами: ефективність 

функціонування структури управління; ефективність організаційної структури 

управління діяльністю; соціальна та економічна ефективність управління; 

ефективність прийняття рішень на підприємстві; ефективність керуючої 

підсистеми (ефективність управління персоналом, ефективність організаційної 

культури, ефективність технології управління); ефективність керованої 

підсистеми (ефективність управління фінансовою, виробничою, інвестиційною, 

інноваційною, маркетинговою, економічною, операційною діяльністю). За 

кожним з напрямів відбувається розрахунок відповідних показників, що 

дозволяє оцінити ефективність управління на промисловому підприємстві та 

порівняти її з отриманими результатами з метою подальшого прийняття 

виважених рішень. Відповідно керівництвом проводиться аналіз ефективності 

інформаційного забезпечення процесу управління на основі достатності 

інформації та шляхом врахування витрат на використання інформації, 

впровадження програмного забезпечення, розробку та застосування 

інформаційних технологій, навчання персоналу, купівлю обладнання, 

отриманого доходу від покращення процесу управління, рівня ресурсного 

забезпечення, швидкості поширення, якості, достовірності, корисності даних, 

визначення досягнутого економічного ефекту, рівня задоволення потреб 

користувачів інформацією, практичного значення інформації в управлінні. 

Проведення означено аналізу дозволить з’ясувати ефективність використання 

інформаційного забезпечення та відповідність надісланих результатів 

отриманим даним для прийняття рішення щодо його покращення, 
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вдосконалення або підтримання на досягнутому рівні (Лозиченко, 2018m, с. 82-

85).  

Після проведення аналізу ефективності управління підприємством та 

інформаційного забезпечення здійснюється подальше використання інформації 

для прогнозування змін ринкового середовища, можливості виникнення 

фінансової кризи, ефективності управління діяльністю, стану фінансово-

господарської діяльності, економічного розвитку підприємства, рівня 

інформаційного забезпечення, можливості появи нових конкурентів, зміни 

попиту на продукцію, перспектив виходу на нові ринки збуту продукції. 

Результати прогнозування дозволять керівництву розробити стратегію 

поведінки на зовнішньому ринку, визначити способи покращення 

інформаційного забезпечення всіх підрозділів, управління основними видами 

діяльності, а також напрями досягнення стабільності господарської діяльності 

(Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Важливим етапом є пристосування підприємства до змін ринкового 

середовища, що відбувається після отримання прогнозних результатів та 

шляхом врахування отриманої зовнішньої інформації і сприятиме своєчасному 

реагуванню на мінливість умов зовнішнього функціонування, розробці заходів 

щодо нейтралізації ризиків, покращенню управління діяльністю підприємства, 

позиції на ринку збуту продукції, його фінансових результатів за умови 

ефективного інформаційного забезпечення. При цьому до внутрішніх змін 

підприємству не потрібно пристосовуватися, що пояснюється можливістю 

коригування внутрішніх чинників впливу на управлінську діяльність, 

доступністю інформації (Лозиченко, 2018m, с. 82-85).  

Після виявлення відхилень в роботі, оцінки ефективності управління та 

визначення причин її погіршення, отримання результатів ефективності 

інформаційного забезпечення, прогнозування, адаптації до зовнішніх змін 

керівництво оцінює рівень досягнення поставлених цілей в процесі управління 

підприємством, ефективність виконання завдань, аналізує звітні документи та 

приймає відповідні стратегічні рішення щодо подальшого управління 
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основними сферами діяльності. Крім того, розробляються пропозиції щодо 

покращення функціонування СІЗУДПП.  

За умови ефективного використання СІЗУДПП, послідовної реалізації 

всіх етапів існує можливість досягти очікуваних результатів. Саме керівництво 

аналізує досягнуті цілі (на передостанньому етапі), тобто ефективність 

використання інформації, результативність управління сферами діяльності, 

прибутковість, платоспроможність, рівень економічного розвитку, захищеність 

від дії зовнішнього середовища, стабільність виробничо-господарської 

діяльності, конкурентні позиції на ринку. За умови недосягнення бажаних 

результатів керівництво здійснює коригуючі дії в інформаційному забезпеченні 

управління діяльністю з метою покращення ефективності функціонування 

промислового підприємства в майбутньому.  

На останньому етапі проводиться покращення роботи системи, внесення 

коректив, усунення недоліків та зауважень від керівництва, структурних 

підрозділів щодо функціонування даної системи. Відбувається  

планування подальшої діяльності підприємства, визначаються напрями 

розвитку, формується порядок функціонування кожного підрозділу, 

обґрунтовуються їх дії для досягнення майбутніх цілей. Також, відповідно до 

отриманих результатів щодо ефективності використання інформаційного 

забезпечення, управління діяльністю підприємства, досягнутої мети 

коригується існуюча стратегія розвитку або обирається нова (Лозиченко, 

2018m, с. 82-85).  

Доцільність використання удосконаленої СІЗУДПП пояснюється тим, що 

функціонування промислових підприємств відбувається за умови: змінності 

зовнішнього середовища функціонування; появи нових загроз та ризиків; 

складності адаптації підрозділів підприємства до зовнішнього оточення; 

можливості виникнення кризового стану; неефективності методів управління; 

відсутності системи інформаційного забезпечення; нестачі ресурсного 

забезпечення; загострення конкурентної боротьби; доцільності впровадження 

закордонного досвіду; постійної зміни вподобань споживачів; виробництва 
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інноваційної продукції конкурентами; необхідності підвищення кваліфікації 

персоналу; обмеженості доступу до інформації; складності використання 

інформації для управління структурними підрозділами; зниження темпів 

інноваційного розвитку; скорочення частки іноземних інвесторів; низького 

рівня економічної безпеки.   

На нашу думку СІЗУДПП дозволить досягти певних результатів, а саме: 

зменшити час на пошук та отримання необхідної інформації; підвищити 

швидкість прийняття управлінських рішень; полегшити процес обробки, 

аналізу інформації; забезпечити доступність до необхідної інформації 

підрозділів підприємства відповідно до їх потреб; забезпечити керівництво 

якісною інформацією; скоротити ризики від використання інформації; 

підвищити рівень доступності та прозорості інформації; можливість обробки 

інформації, що відображає фінансові результати діяльності  

підприємства; контроль за процесом використання інформації; здійснення 

моніторингу діяльності підприємства; отримання достовірної  

інформації щодо результатів управління підприємством;  

всебічний аналіз ринкового середовища; визначення можливостей подальшого 

розвитку; прогнозування кризового стану; досягнення сформованої мети; 

підвищення ефективності роботи персоналу, використання технологій; 

виробництво нового виду продукції; використання сучасних методів мотивації 

працівників.  

Отже, використання СІЗУДПП є доцільним адже оптимізує інформаційне 

забезпечення, забезпечує ефективність взаємодії керівництва з підрозділами, 

підвищує результативність роботи шляхом налагодження обміну інформацією, 

передбачає застосування інформаційно-аналітичного порталу, програмного 

забезпечення, інноваційних технологій та сприяє покращенню управління 

діяльністю підприємства з урахуванням ефективності інформаційного 

забезпечення, фінансово-господарської діяльності.  
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1.3. Методи оцінки ефективності управління діяльністю промислових 

підприємств  

 

Промислові підприємства займають вагоме місце в розвитку економіки 

держави та є передумовою покращення фінансового, економічного, соціального 

становища країни. Поряд з цим, значна частка промислових підприємства має 

погіршення результатів діяльності, характеризується втратою позицій на ринку, 

скороченням частки інвестиційного капіталу. Тому постає питання щодо 

підвищення ефективності діяльності промислових підприємств, стабілізації їх 

розвитку, виходу із кризового становища, що є можливим за умови покращення 

ефективності управління їх діяльністю. Саме управління діяльністю 

підприємства є ключовим фактором успішного функціонування всіх сфер, 

напрямів діяльності в довгостроковому періоді. Управління діяльністю 

підприємства є передумовою ефективного розвитку, зміцнення економічного 

потенціалу, формування конкурентних переваг, стабільності функціонування, 

захисту від впливу нестабільного ринкового середовища. Підвищення 

ефективності управління діяльністю є можливим за умови проведення 

оцінювання її рівня. Своєчасне оцінювання ефективності управління діяльністю 

дозволить визначити причини її погіршення, слабкі сторони, переваги та 

недоліки в управлінні, раціональність прийняття управлінських рішень, 

з’ясувати фактори впливу на управління, спрогнозувати ефективність 

управління та її вплив на розвиток всіх підрозділів підприємства, сформувати 

напрями та способи покращення управління, проаналізувати достатність 

інформаційного забезпечення, ефективність системи управління і досягнуті 

результати від здійснення управління. Проведення подібного оцінювання дає 

змогу виявити можливості підприємства щодо розробки та впровадження більш 

ефективної системи управління з метою покращення управлінського процесу. 

Тому дана проблема є доцільною для дослідження та заслуговує на увагу.   

Щодо окресленої проблематики, то існує чимало напрацювань 

вітчизняних науковців, які дослідили методи, підходи, показники оцінки 
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ефективності управління на підприємствах, методи управління діяльністю, 

особливості їх впровадження. Серед таких науковців слід відзначити: 

Гавриш Ю.О., Слєсь І.Р. (2017, с. 190-194), Щеглова О.Ю., Судакова О.І., 

Лаже М.В. (2017, с. 187-189), Дубинська І.І. (2016, с. 57-61), Пилипенко С.М. 

(2016), Колесник В.М., Суслова А.Ю. (2015, с. 1259-1263), Мінєнкова О.В. 

(2015, с. 416-420), Шерстюк Р.П. (2015, с. 132-137), Крамаренко А.В. (2014, 

с. 96-98), Сас О.О. (2014, с. 100-103), Череп А.В., Лизуненко М.М. (2014, с. 114-

118), Кабанов В.Г., Кривобородько Є.Т. (2013, с. 31-33), Квятковська Л.А., 

Воробйова Л.Д. (2013, с. 68-74), Отенко В.І. (2013, с. 233-235), Чернега О.М. 

(2013), Чорний Г.М., Ястреб М.П., Міщенко І.А. (2013, с. 62-64), Дудукало Г.О. 

(2012), Зінченко О.А. (2011), Ю. Івахів (2011), Коваль З.О. (2011, с. 349-356), 

Подольчак Н.Ю. (2010), Височина М.В. (2009, с. 87-89), Христенко Л.М. (2007), 

Осипов В.І. (2005), Шегда А.В. (2002).  

Враховуючи наявність значної кількості підходів, напрацювань вчених 

більш детальніше зупинимося на дослідженні методів та показників оцінки 

ефективності управління діяльністю підприємств (Лозиченко, 2017, с. 127-130).  

В роботі Сас О.О. (2014, с. 100-103) проаналізовано основні показники 

оцінки ефективності управління діяльністю підприємства, серед яких: 

прибутковість діяльності; рентабельність виробництва; термін окупності 

інвестиційних проектів. Також досліджено особливості використання таких 

показників: дохід, який отримує підприємство до виплати податків, процентів 

(дозволяє визначити операційний прибуток, порівняти результати діяльності 

підприємств); дохід отриманий до сплати податків, процентів, амортизаційних 

відрахувань (дозволяє проаналізувати ефективність виробництва, використання 

певної технології, порівняти її з технологіями на інших підприємствах); 

економічна (показник оцінки ефективності використання капіталу, ресурсів, 

управління інвестиційними проектами) та ринкова додана вартість (відображає 

грошові потоки, результативність діяльності, дозволяє аналізувати діяльність 

акціонерів). Дані показники використовуються в практичній діяльності 

підприємств, але мінливість зовнішнього середовища, ринкові умови 



63 
 

господарювання, специфіка функціонування підприємств обумовлюють 

потребу у використанні більш ефективних методів оцінки. Однак, автором було 

запропоновано використовувати збалансовану систему показників, що дозволяє 

проаналізувати ефективність управління діяльністю та покращити розвиток 

підприємства.  

Зінченко О.А. (2011) для оцінки ефективності управління діяльністю 

підприємства запропонував здійснити розрахунок якості прибутку, що дозволяє 

проаналізувати ефективність формування, спрямування та використання 

прибутку, розподілу ресурсів, особливості виробничої діяльності. Тобто, 

запропонований автором метод розрахунку передбачає контроль за 

досягненням нормативних показників, здійснення управління діяльністю за 

умови організації виробничого процесу. Проте в дослідженні не оцінено вплив 

чинників зовнішнього середовища на управління діяльністю, рівень 

ефективності управління.  

Щодо дослідження Ю. Івахіва (2011), то було запропоновано, при оцінці 

ефективності управління, використовувати наступні показники: чистий 

грошовий потік; операційний грошовий потік; вільний грошовий потік. 

Зауважимо, що дані показники дозволяють проаналізувати ефективність 

виробничої діяльності, стабільність функціонування, платоспроможність та 

прийняти виважені управлінські рішення. Однак, автором зосереджено увагу на 

оцінці фінансового забезпечення управлінського процесу та не проаналізовано 

ефективність інформаційного забезпечення.  

В свою чергу Дудукало Г.О. (2012) розглянула показники оцінки 

внутрішньої ефективності управління та визначила основні складові оцінки: 

оцінка ефективності керуючої підсистеми (аналіз технології управління, 

дослідження управлінського персоналу, оцінка ефективності організаційної 

культури, визначення ефективності структури управління); оцінка ефективності 

керованої підсистеми (аналіз ефективності інноваційної, інвестиційної, 

фінансової, маркетингової діяльності, управління працівниками та операційною 

діяльністю). Для кожного виду оцінки було запропоновано відповідні 
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показники, які дозволяють визначити ефективність управління. В роботі було 

проаналізовано показники економічної ефективності управління, а саме: 

рентабельність інвестицій, реалізованої продукції, власного капіталу, активів, 

основного капіталу, показник загального доходу. Використання наведених 

показників для оцінки ефективності управління дозволить провести ґрунтовний 

аналіз, отримати правдиві результати та покращити фінансовий стан суб’єкта 

господарювання.  

Квятковська Л.А., Воробйова Л.Д. (2013, с. 68-74) розглянули зовнішню 

та внутрішню ефективність управління діяльністю підприємства. Для 

оцінювання зовнішньої ефективності використано SWOT-аналіз, що дозволило 

проаналізувати доцільність випуску нового продукту, рівень використання 

технологій, ефективність виробничої діяльності, оцінити фактори впливу на 

процес управління. Щодо дослідження внутрішньої ефективності управління, 

то передбачено проведення комплексного аналізу ефективності, дослідження 

ринкового середовища. Авторами було наведено показники оцінки економічної 

ефективності управління діяльністю: обсяг виробленої та реалізованої 

продукції; собівартість продукції; рентабельність виробництва; розмір 

прибутку; наявність виробничих фондів; розмір заробітної плати. Також, в 

роботі було проаналізовано на прикладі підприємства ефективність управління 

наступними видами діяльності: ефективність управління фінансовою 

діяльністю (коефіцієнт автономії, ліквідності, рентабельність активів, 

фінансовий леверидж); ефективність управління виробничою діяльністю 

(фондовіддача, матеріаловіддача, продуктивність праці, розмір заробітної 

плати, оборотність запасів); ефективність управління комерційною діяльністю 

(кредиторська та дебіторська заборгованість, термін їх погашення, 

рентабельність реалізованої продукції). За результатами розрахунку показників 

оцінки ефективності було визначено інтегральний показник для кожного виду 

діяльності, проведено бальну оцінку та запропоновано шкалу оцінки 

ефективності управління. Використання запропонованої методики оцінки 

ефективності дозволить визначити ефективність управління напрямами 
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діяльності, проаналізувати стан організації, прийняті управлінські рішення, 

раціоналізувати процес управління, визначити способи вирішення існуючих 

проблем.  

Колесник В.М., Суслова А.Ю. (2015, с. 1259-1263) для оцінки 

ефективності управління діяльністю підприємства використали індексний, 

рейтинговий методи та метод бальної оцінки. Індексний метод було апробовано 

на підприємствах та розраховано шляхом використання таких показників: 

коефіцієнт ефективності праці; питома вага оплати праці управлінського 

персоналу, яка закладена в фонді оплати праці; питома вага управлінського 

персоналу в загальній кількості працюючих; питома вага витрат на управління 

діяльністю, що відображена в собівартості виробу; питома вага оплати праці, 

що відображена в собівартості; індекс продуктивності та економічності праці 

управлінського персоналу. Щодо бального методу, то проведено оцінку рівня 

мотивації працівників, злагодженості роботи персоналу, каналів збуту 

продукції, виконання поставлених цілей, діяльності апарату управління, 

методів управління, дотримання правил поведінки. Для рейтингової оцінки 

застосовано такі показники: рентабельність, обсяг прибутку, валової продукції 

на одного управлінця, частка адміністративного персоналу та адміністративних 

витрат. Слід відзначити, що використання даних методів оцінки дозволить 

покращити управління діяльністю, роботу апарату управління, виробництво 

продукції, скоротити витрати, розробити ефективні управлінські рішення на 

підприємстві.   

Використання різних методів оцінювання ефективності управління 

діяльністю підприємства досліджено в роботі Височини М.В. (2009, с. 87-89). 

Серед основних методів визначено (рис. 1.2): факторного аналізу (визначення 

впливу обраних факторів на ефективність управління діяльністю); порівняння 

(ґрунтується на порівнянні заданих показників, визначенні відхилення 

отриманих значень від базових для оцінки ефективності управління); нечіткої 

логіки (дозволяє врахувати якісну та кількісну інформацію, дію різних 

факторів, значний обсяг початкових даних, оцінити ефективність управління по 
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підприємству та його структурних підрозділах); угрупувань (передбачає 

проведення рейтингової оцінки ефективності, аналіз діяльності декількох 

підприємств та порівняння їх результатів); експертної оцінки (опитування 

декількох груп експертів, прогноз фахівців та оцінка можливих результатів 

діяльності в майбутньому); математичної статистики (використовується для 

дослідження залежності між обраними показниками, побудови моделі та 

потребує значного масиву інформаційних даних); рейтинговий метод 

(здійснення оцінки декількох підприємств за однаковими показниками, що 

мають схожу направленість); матричний (дозволяє оцінити ефективність 

виробничої діяльності, результати роботи підприємства, фінансовий стан, 

ефективність управління підрозділами, але не дає оцінку маркетинговій та 

кадровій діяльності); ранговий (використовується система показників, 

визначається залежність одного показника від інших, відношення темпів 

зростання та встановлюється відповідний ранг).  

 

Рис. 1.2. Методи оцінки ефективності управління діяльністю підприємств 

Примітка: сформовано автором на основі (Колесник та Суслова, 2015, с. 1259-1263; 

Височина, 2009, с. 87-89; Тищенко, Кизим та Догадайло 2005; Кизим, Благун та Копчак 2004; 

Хотомлянський, Чернота та Тузенко 2000, с. 259-263)  

 

Наведені методи є ефективними та застосовуються на підприємствах, але 

кожен з них не позбавлений недоліків, адже вони не дозволяють здійснити 
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комплексний аналіз ефективності управління всіма напрямами діяльності 

промислового підприємства, дослідити зміни в управлінні діяльністю, 

врахувати всі елементи управління.  

В роботі Отенко В.І. (2013, с. 233-235) запропоновано етапи та 

інструментарій оцінки ефективності діяльності підприємства. Основними 

етапами оцінки є: визначення мети, завдань, цілей, об’єкта аналізу, формування 

плану щодо проведення аналізу; визначення групи показників, необхідних для 

проведення аналізу; збір, обробка інформаційних даних та їх використання для 

проведення аналізу; проведення оцінки ефективності фінансової діяльності 

шляхом аналізу визначених показників; використання таксономічних, 

інтегральних показників для оцінки ефективності діяльності; проведення 

кореляційного та регресійного аналізу виробничої, фінансової, господарської 

діяльності; здійснення факторного аналізу ефективності діяльності; аналіз 

отриманих результатів, формування способів покращення ефективності 

діяльності та напрямів подальшого розвитку. Для кожного етапу було 

запропоновано інструментарій, тобто перелік рекомендованих методів щодо 

проведення оцінки ефективності діяльності. Використання запропонованої 

автором послідовності оцінки ефективності дозволить досягнути стратегічну 

мету, врахувати вплив факторів на результати діяльності, сформувати напрями 

покращення господарювання.  

Мінєнкова О.В. (2015, с. 416-420) здійснила аналіз сучасних методів 

управління діяльністю підприємства. В роботі надано перевагу застосуванню 

збалансованої системи показників, яка дозволяє оцінити не лише фінансовий 

стан підприємства, але й проаналізувати майбутній розвиток, інноваційну 

діяльність, внутрішню структуру, кваліфікацію персоналу, наявність постійних 

клієнтів. В основі збалансованої системи показників, яка запропонована 

Капланом Р.С., Нортоном Д.П. (2005), передбачено використання ряду 

принципів щодо оцінки діяльності підприємства, а саме: ефективність; 

порівняння результатів в часі; відображення реальних економічних процесів; 

цільовий характер; орієнтація на використання сучасних методик; конкретність; 
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комплексна оцінка показників та врахування факторів впливу на підприємство; 

використання реальних фактів; системність. Автором було запропоновано 

аналітичний економічний метод, який дозволяє проаналізувати діяльність 

підприємства на основі використання системного підходу (Мінєнкова, 2015, 

с. 419-420). Модель аналітичного економічного методу має наступну структуру: 

стратегічне управління (визначення місії, стратегії); аналітичне забезпечення 

(вимірники, фактори ефективності, методи, критерії ефективності); функції 

управління (планування, організація, мотивація, аналіз, контроль); механізм 

управління (розробка механізму за кожною функцією). Перевагою 

запропонованого методу є те, що було враховано критерії ефективності, 

фактори та вимірники. Можна відзначити, що існуючі методи оцінки 

ефективності управління не дозволяють проаналізувати всі види діяльності, 

оцінити рівень інформаційного забезпечення, ефективність прийняття 

управлінських рішень, специфіку функціонування окремого підприємства, а 

також передбачають розрахунок лише фінансових показників, відсутність чітко 

визначених критеріїв ефективності, що спричиняє недостовірність отриманих 

результатів і тому існує потреба у розробці більш ефективних методів.   

В роботі Крамаренко А.В. (2014, с. 96-98) було згруповано основні 

підходи до оцінки ефективності управління персоналом, серед яких визначено 

наступні: оцінка ефективності використання всіх ресурсів підприємства, що не 

дозволяє окремо проаналізувати ефективність персоналу; оцінка ефективності 

управління персоналом на підставі визначення трудового показника; оцінка 

соціальної ефективності, рівня мотивації персоналу; витратний підхід; оцінка 

результативності системи управління персоналом. Серед методів оцінки 

ефективності управління персоналом визначено: кількісні, якісні; оцінки 

результатів; бальна, комплексна оцінка; метод порівняння, ранговий метод, 

метод угрупувань, рейтинговий метод, методи математичної статистики та ін. 

Автором запропоновано здійснити оцінку цільової ефективності управління 

персоналом, що дозволить визначити рівень досягнення оперативних, 

стратегічних цілей. Також обрано використання збалансованої системи 
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показників задля визначення організаційної, економічної, соціальної 

ефективності управління персоналом. Проте, недоліком зазначеного підходу є 

те, що при оцінюванні не враховано рівень забезпеченості персоналу 

інформацією в процесі прийняття рішень, вплив факторів на ефективність їх 

роботи, що також позначається на кінцевому результаті. 

Група авторів Щеглова О.Ю., Судакова О.І., Лаже М.В. (2017, с. 187-189), 

Христенко Л.М. (2007) проаналізували підходи до оцінки ефективності 

управління підприємством серед яких було виділено: селективний підхід, який 

дозволяє оцінити ефективність управління на підставі визначення ефективності 

системи управління, виробничої діяльності, управлінських рішень, економічної 

ефективності та розміру витрат; фрагментарний підхід, що передбачає оцінку 

ефективності управління на підставі дослідження бізнесу суб’єкта 

господарювання, оцінки управлінських рішень, окремих елементів процесу 

управління; комплексний підхід до оцінювання ґрунтується на аналізі 

ефективності використання ресурсів, загальних показників діяльності, 

отриманих результатів роботи, інтересів споживачів, впливу ринкового 

середовища. Проте, в проаналізованих підходах авторами не враховано вплив 

загроз, ризиків на ефективність управлінської діяльності, а також необхідність 

інформаційного забезпечення в процесі управління.  

Коваль З.О. (2011, с. 349-356) дотримувалася думки, що при оцінці 

ефективності управління підприємством доцільно оцінювати соціальну, 

фінансову, ресурсну ефективність. В роботі було досліджено такі підходи до 

оцінки ефективності управління в контексті інноваційного розвитку (рис. 1.3): 

рівневий підхід дає змогу охопити три рівні ефективності (організаційний, 

індивідуальний, груповий), проаналізувати ефективність використання 

інновацій, діяльності учасників та системи інноваційного розвитку; 

інтегральний підхід ґрунтується на розрахунку декількох показників 

ефективності управління, що дозволяє розрахувати інтегральний показник та 

визначити рівень досягнення комерційного, економічного, бюджетного ефекту, 

витрачання ресурсів; часовий підхід дає змогу оцінити ефективність управління 
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в коротко- (визначення продуктивності праці, якості прийнятих рішень, 

наданих послуг споживачам, виробництва продукції, відповідності вироблених 

товарів потребам споживачів, раціональності перерозподілу ресурсів, 

результативності діяльності), середньо- (оцінка конкурентоспроможності 

підприємства, ефективності прийнятих рішень щодо адаптації до мінливих 

умов середовища, своєчасна реакція на дії конкурентів, споживачів) та 

довгостроковому періодах (оцінка ефективності управління та рівня розвитку, 

дослідження розміру інвестиційного капіталу, зміцнення ринкових позицій), 

визначити фактори ефективності.  

 

Рис. 1.3. Оцінка ефективності управління підприємством 

Примітка: сформовано автором на основі (Коваль, 2011, с. 349-356; Мних, 2009; 

Загородній та Коваль, 2008)  

 

Автором було запропоновано використовувати концепції оцінки 

ефективності управління (рис. 1.3): системна (визначає ступінь адаптації 

підприємства до ринкового середовища, ефективність використання ресурсів та 

отримані результати); цільова (дозволяє проаналізувати ступінь досягнення 
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сформованих цілей); функціональна (ефективність управління залежить від 

діяльності, продуктивності праці управлінського персоналу, запланованих 

витрат на процес управління); баланс інтересів (спрямованість на задоволення 

потреб споживачів, врахування їх інтересів); композиційна (визначає 

залежність результативності діяльності підприємства від ефективності праці 

управлінського персоналу). Проте, наведені підходи до оцінки не позбавлені 

недоліків та доцільним при здійсненні оцінки ефективності є врахування якості 

обміну інформацією між учасниками процесу управління, рівня 

інформаційного забезпечення при прийнятті рішень, взаємодії управлінського 

персоналу, що дозволило б провести більш точну оцінку ефективності 

управління.  

За результатами проведеного дослідження можна відзначити, що під час 

вибору методів, показників, підходів до оцінки ефективності управління 

діяльністю підприємств доцільно дотримуватися наступних вимог: обирати 

єдину методику розрахунку, більш достовірні показники оцінки; обґрунтувати 

вибір певних показників; дотримуватися системного підходу; використовувати 

програмне та інформаційне забезпечення, перевірені дані для проведення 

розрахунку; мати доступ до потрібних інформаційних даних; визначити слабкі 

та сильні сторони підприємства; залучити аналітиків для проведення аналізу; 

швидко приймати рішення; забезпечити достовірність, точність проведення 

оцінки шляхом залучення кваліфікованих спеціалістів, використання наявних 

ресурсів, резервів (Лозиченко, 2018g).  

Варто зауважити, що не існує результативних методів, підходів, які 

дозволяють комплексно оцінити ефективність управління та не мають 

недоліків. Більшість підходів не можливо використати на промислових 

підприємствах через складність проведення оцінки, низьку якість отриманих 

результатів. Крім того, існує безліч підходів вчених щодо оцінки ефективності 

управління діяльністю, але відсутня єдина методика, яка б дозволила оцінити 

ефективність управління на промислових підприємствах та враховувала 

особливості їх діяльності, забезпечила комплексність, прозорість, надійність, 
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економічність, гнучкість, достовірність проведення оцінки. Тому доцільним є 

розробка нових методів, підходів, показників до оцінювання ефективності 

управління діяльністю на промислових підприємствах, які б дозволили оцінити 

всі аспекти управлінської діяльності, систему управління діяльністю, складові 

та блоки системи, основні напрями діяльності, визначити можливі види ефектів 

від здійснення процесу управління. Проведення достовірної та ґрунтовної 

оцінки ефективності управління діяльністю дозволить отримати ряд даних, 

використання яких сприятиме вирішенню існуючих проблем, розробці заходів 

до покращення управління, роботи промислового підприємства, підвищенню 

результативності діяльності, забезпеченню інформацією напрямів діяльності та 

отриманню бажаного економічного ефекту (Лозиченко, 2018g).   

Проаналізувавши особливості використання СІЗУДПП (підрозділ 1.2) та 

з’ясувавши роль внутрішньої, зовнішньої інформації необхідно також звернути 

увагу на дослідження факторів, що впливають на інформаційне забезпечення в 

управлінні діяльністю промислового підприємства. Доцільність визначення 

факторів впливу на інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 

пояснюється тим, що функціонування підприємства відбувається за мінливих 

умов ринкового середовища, що впливає на якість, повноту вхідної інформації, 

яка використовується для вирішення управлінських завдань структурними 

підрозділами. Крім того, відсутність інформації щодо внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування, не виокремлення факторів впливу на 

обробку інформації є причиною неефективності використання інформаційного 

забезпечення в управлінні діяльністю підприємства, що обумовлює поширення 

недостовірної інформації, прийняття не вірних управлінських рішень, 

відсутність методів та способів нейтралізації дії загроз, ризиків, погіршення 

результатів діяльності. 

Тому визначення факторів впливу на інформаційне забезпечення в 

управлінні діяльністю підприємства має не лише теоретичне значення, але й 

практичне, оскільки їх дослідження, аналіз, врахування в роботі дозволить 

підвищити ефективність інформаційного забезпечення, покращити процес 
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управління сферами діяльності, результати функціонування підприємства 

(Лозиченко, 2018c, с. 263–266).  

Дослідженням чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що 

впливають на управління розвитком, витратами, персоналом підприємства, 

факторів впливу на функціонування організації, поширення інформації, 

факторів інформаційного впливу у різних сферах діяльності займалися такі 

науковці: Г. Полішко (2018, с. 213-214), Валіулліна З.В. (2016, с. 103-104), 

Лісовський І.В. (2016), Замула О.О., Замула О.В. (2015, с. 162), Мандражи З.Р. 

(2015, с. 253-255), Падерін І.Д., Новак Є.Е. (2015, с. 137-140), М. Атанасов, 

О. Йона (2014, с. 55-59), Суюсанова О.Л. (2013), М. Бондарчук, Я. Біленська 

(2012, с. 30-35), Грінченко А.В. (2012, с. 393-397), Мадрига Г.М. (2012, с. 17-

20), Побережна М.П. (2009, с. 91-94).  

Мандражи З.Р. (2015, с. 253-255) проаналізувала вплив факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність підприємства, 

використання інформації. Серед факторів зовнішнього середовища було 

визначено: конкуренти (дослідження продукції, цін конкурентів, процесу 

виробництва, прогнозування діяльності конкурентів); споживачі (вивчення 

потреб споживачів, прогноз рівня їх доходів); постачальники (оцінка якості 

сировини, умови поставки товарів); маркетингові посередники (надання 

маркетингових послуг, визначення стратегії поширення та збуту продукції); 

контактні аудиторії; законодавство (дослідження існуючих законів, ставок 

податків, розмір мита та митних зборів, визначення напрямів покращення 

законодавчої системи). До внутрішніх факторів включено: виробництво 

(використання сировини, впровадження технологій, ефективність обладнання, 

розмір витрат); маркетинг (ефективність реклами, обсяги продажу товарів, 

канали збуту, дослідження вподобань споживачів, покращення якості товару); 

фінанси (інвестиційні ресурси, рівень фінансової стійкості, ресурсне 

забезпечення, розмір податкових відрахувань); організація управління 

(інформаційне забезпечення, організаційна структура, імідж, прийняття 

рішень); персонал (злагодженість роботи, кваліфікація персоналу, 
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продуктивність праці, плинність працівників). Отже, автором визначено 

фактори, які доцільно враховувати при плануванні діяльності підприємства, 

формуванні зовнішньої та внутрішньої інформації для успішного розвитку.  

В дослідженні Валіулліна З.В. (2016, с. 103-104) було визначено фактори 

впливу на забезпечення інформаційної безпеки, а саме: нормативно-правове 

забезпечення; антивірусне забезпечення; ефективність роботи персоналу та 

його взаємодія з керівництвом; навчання персоналу; резервне  

копіювання; виявлення атак; рівень безпеки; моделі безпеки. Врахування даних 

факторів дозволить захистити організацію від кібератак, зменшити її 

негативний вплив та покращити рівень інформаційної безпеки, захищеності від 

дії загроз.  

В роботі Замула О.О., Замула О.В. (2015, с. 162) було проаналізовано 

фактори впливу на інформаційні витрати підприємства, які поділено на фактори 

зовнішнього (загальні, специфічні) та внутрішнього (стану, процесу) 

середовища. До загальних факторів зовнішнього середовища віднесено 

економічну, політичну ситуацію, демографічний стан, розвиток галузі. Серед 

специфічних факторів зовнішнього середовища визначено: попит на ринку; 

забезпеченість інформацією в галузі, регіоні; розвиток інформаційних послуг; 

діяльність конкурентів, постачальників, споживачів, органів влади; 

неефективність використання інформації; приховані дії. Фактори стану 

внутрішнього середовища охоплюють кваліфікованість персоналу, фінансовий 

стан, забезпеченість інформацією, розвиток інформаційної інфраструктури. 

Серед факторів процесу визначено: ефективність прийняття рішень; контроль 

за господарською діяльністю; використання способів мотивації працівників. Ми 

вважаємо, що врахування в роботі підприємства впливу вище наведених 

факторів дозволить скоротити інформаційні затрати та покращити результати 

діяльності.  

Інший автор Побережна М.П. (2009, с. 91-94) проаналізувала 

взаємозв’язок факторів зовнішнього та внутрішнього середовища із 

інформаційною системою, а також вплив даної системи на фактори ринкового 
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середовища. Серед факторів внутрішнього середовища визначено: персонал 

(здібності, освіта, існуючі потреби, умови праці); технологія (використання 

сировини, матеріалів для виробництва продукції); ресурсне забезпечення 

(наявність ресурсів, необхідних для виробництва товарів, надання послуг, 

здійснення виробничо-господарської діяльності); цілі (досягнення очікуваного 

результату) та завдання (сукупність робіт, що виконуються персоналом); 

організаційна структура (сукупність різних рівнів управління,  

певних видів робіт). До факторів зовнішнього середовища віднесено: покупці 

(отримання інформації щодо виробленої продукції, пошук нових покупців); 

конкуренти (аналіз діяльності конкурентів); постачальники  

(отримання інформації щодо необхідної сировини, залучення постачальників). 

Отже, врахування факторів ринкового середовища при впровадженні 

інформаційної системи дозволить підвищити її ефективність, покращити 

роботу підприємства.  

Варто розглянути підхід Суюсанова О.Л. (2013), адже в роботі 

проаналізовано фактори впливу на управління персоналом підприємства та 

серед яких визначено: культурні; професійні; демографічні; якості працівників. 

Також було запропоновано фактори, які впливають на розвиток підприємства: 

інвестиційні; фінансові; правові; трудові, демографічні; маркетингові; природні 

та екологічні; ресурсні; конкурентні; інноваційні; інформаційні; науково-

технічні. Таким чином управління персоналом підприємства відіграє вагому 

роль, оскільки дозволяє розвинути трудовий потенціал, підвищити 

продуктивність праці та покращити показники виробничо-господарської 

діяльності, але доцільно також врахувати рівень інформаційного забезпечення в 

управлінні персоналом, фактори впливу на поширення інформації серед 

працівників задля прийняття більш ефективних рішень, своєчасного виконання 

завдань та досягнення очікуваних результатів.  

В дослідженні Мадрига Г.М. (2012, с. 17-20) було запропоновано фактори 

впливу на діяльність підприємств, які поділено на фактори прямого та 

непрямого впливу. До факторів прямого впливу віднесено: дослідження ринку 
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споживчих товарів; дослідження попиту на вироблену продукцію, надані 

послуги; оцінка забезпеченості ресурсами; кваліфікація персоналу; податкове 

навантаження; інвестиційний клімат; взаємодія з постачальниками; вимоги 

покупців до товару; діяльність конкурентів на ринку; особливості продажу 

товарів на ринку. Фактори непрямого впливу: державна політика; 

зовнішньоекономічні зв’язки; податкова політика; кредитування; фінансова 

політика; рівень доходів населення; поширення інформаційних технологій; 

державне регулювання діяльності підприємств. Отже, ефективність управління 

підприємством залежить від визначення факторів впливу на його розвиток та 

врахування даних факторів дозволяє покращити фінансовий стан.  

Лісовський І.В. (2016) запропонував фактори формування 

інформаційного впливу у сфері управління витратами, які було поділено на 

внутрішні та зовнішні. Серед зовнішніх факторів визначено: розвиток регіону; 

функціонування галузі; економічна, податкова, фіскальна політика; податкова 

система; митне регулювання; державна політика; діяльність на ринку. До 

внутрішніх факторів віднесено: менеджмент; рівень забезпеченості ресурсами; 

вид та специфіка функціонування. Безперечно внесок автора є вагомим, адже 

згруповано у вигляді інформаційних потоків дані щодо впливу факторів на 

управління витратами. Проте в дослідженні не визначено чинники впливу на 

поширення, використання інформації, а лише виокремлено фактори впливу на 

управління витратами та визначено сукупність інформаційних даних щодо 

зміни факторів.  

Враховуючи існуючі дослідження окресленої проблематики слід 

зауважити, що на даний момент не визначено чіткого переліку факторів впливу 

на інформаційне забезпечення, використання, поширення інформації, 

управління діяльністю підприємства, відсутній розподіл даних факторів з 

урахуванням специфіки функціонування промислових підприємств, що є 

підтвердженням доцільності визначення та врахування факторів впливу на 

забезпечення інформацією в процесі управління. Крім того, визначення 

факторів впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 
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підприємства дозволить нейтралізувати дію окремих чинників, своєчасно 

врахувати вплив факторів на поширення достовірної інформації, ефективність 

процесу управління та реалізувати раціональні стратегічні рішення (Лозиченко, 

2018c, с. 263–266).  

Відповідно, нами було визначено фактори впливу на забезпечення 

інформацією в управлінні діяльністю промислового підприємства, які, на 

відміну від існуючих, виокремлено на основі врахування впливу чинників 

ринкового середовища на забезпеченість, використання, поширення інформації, 

ефективність управління діяльністю структурних підрозділів, поділено на 

зовнішні і внутрішні, які негативно впливають на інформаційне забезпечення та 

більш вагомими серед яких є нормативно-правове забезпечення та податкова 

політика, впровадження технічних засобів, забезпеченість ресурсами, 

раціональне використання інформаційних ресурсів, стан інформаційної 

інфраструктури, швидкість прийняття рішень та їх врахування дає змогу 

нейтралізувати дію ризиків, підвищити якість, достовірність та ефективність 

використання інформаційних даних, налагодити видачу зовнішньої та 

внутрішньої інформації керівництву, забезпечити довгострокове 

функціонування підприємства через покращення процесу управління, 

прийняття стратегічних рішень.  

В сформованому підході пропонується визначити фактори, що впливають 

на управління діяльністю підприємства через інформаційне забезпечення, 

поширення достовірних та необхідних інформаційних даних (Лозиченко, 2018c, 

с. 263–266). Відповідно в інформаційному забезпеченні враховується вплив 

виділених факторів (рис. 1.4), що дозволяє відібрати, обробити, проаналізувати, 

донести зовнішню та внутрішню інформацію про вплив чинників на якість, 

достовірність даних, функціонування підприємства, управління підрозділами до 

керівництва, яке приймає вагомі рішення, коригує управління діяльністю 

шляхом врахування отриманої інформації.  

Розглянемо більш детальніше виділені зовнішні фактори впливу 

(Лозиченко, 2018c, с. 263–266):  
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Рис. 1.4. Фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні діяльністю 

промислового підприємства 

Примітка: сформовано автором на основі (Полішко, 2018, с. 213-214; Валіулліна, 

2016, с. 103-104; Лісовський, 2016; Замула та Замула, 2015, с. 162; Мандражи, 2015, с. 253-

255; Падерін та Новак, 2015, с. 137-140; Атанасов та Йона, 2014, с. 55-59; Суюсанова, 2013; 

Грінченко, 2012, с. 393-397; Мадрига, 2012, с. 17-20; Побережна, 2009, с. 91-94)  
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даних. Наведений фактор впливає як на управління підприємством, так і на 

інформаційне забезпечення, оскільки його врахування дозволяє відібрати 

необхідну інформацію, врегулювати діяльність відповідно до встановлених 

правил, норм.  

2. Оточення підприємства (споживачі, постачальники, посередники, 

органи державної влади) – формування інформаційних даних щодо попиту 

споживачів на певний вид продукції, їх потреб у певному товарі, рівня доходу, 

наявності товару на складі, ефективності роботи постачальників, якості 

сировини, матеріалів, умов поставок, потреб в сировині, залучення покупців та 

постачальників, результативності діяльності посередників (поширення 

інформації серед споживачів щодо товару, збут та просування продукції, 

надання інформації про ринок, швидкість доставки та зберігання товару) та 

державної влади (інформація щодо державної допомоги, підтримки 

інформаційного забезпечення, надання податкових пільг, фінансування 

проектів). Визначення подібної інформації за результатами дії фактору в 

управлінні підприємством сприятиме покращенню процесу виробництва, 

налагодженню взаємозв’язків з оточенням.  

3. Фактор державної політики впливає на діяльність підприємств, процес 

управління через встановлення правил, норм щодо їх функціонування, а також 

на інформаційне забезпечення шляхом державного регулювання процесу 

поширення інформації серед підприємств (інформація щодо субсидій, 

інвестиційних проектів, державної підтримки, програмного забезпечення, 

нових технологій). Врахування даного фактору дозволить забезпечити 

достовірною інформацією всіх керівників підрозділів підприємства для 

корегування процесу управління відповідно до вимог. 

4. Фактор впровадження технічних засобів впливає на забезпечення 

інформацією в управлінні діяльністю підприємства, оскільки містить 

інформацію щодо систем передачі даних, новітніх інформаційних технологій, 

комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, технологічних розробок. 
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Врахування даного фактору дозволить покращити якість інформації, поширити 

дані серед управлінського персоналу та прийняти виважені рішення.  

5. Фактор фінансової, інвестиційної, кредитної політики держави – 

визначення інформації щодо механізму ціноутворення на окремі групи товарів, 

грошово-кредитної політики, положення держави на міжнародній арені, 

кредитування діяльності підприємств, умов надання позик та залучення 

інвестиційних ресурсів, регулювання інвестиційної діяльності, особливостей 

страхування діяльності інвесторів, наявності фінансових ресурсів, частки 

доходів та витрат. Дані фактори впливають на достовірність, подальше 

поширення інформації через інформаційне забезпечення та на управління 

діяльністю підприємства, адже за допомогою врахування інформації, що 

надійшла корегується подальший розвиток.  

6. Фактор податкової політики обумовлює наявність інформації щодо 

рівня податкового тиску, розміру податкових знижок, ситуації звільнення від 

сплати податків та можливості отримання податкових канікул. Своєчасний 

аналіз інформації в інформаційному забезпеченні дозволить слідкувати за 

змінами в системі оподаткування, сплачувати податкові зобов’язання та в 

процесі управління приймати рішення щодо раціонального використання 

ресурсів, отримання податкових пільг.  

7. Конкурентні фактори передбачають надання інформаційних даних 

щодо специфіки діяльності конкурентів, рівня їх конкурентоспроможності, 

тобто формування масиву даних про результати їх діяльності, яка надходить у 

вигляді вхідної інформації (дані щодо позиції на внутрішньому та зовнішньому 

ринках, виробництва нового виду продукції, стратегії розвитку конкурентів, 

механізму просування товарів на ринок, процесу управління основними 

сферами діяльності, персоналом). Врахування впливу даного фактору на 

інформаційне забезпечення дозволить відобразити інформацію щодо діяльності 

конкурентів, донести її до керівництва для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 
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8. Соціально-економічний, демографічний фактор містить масив 

інформаційних даних щодо рівня безробіття населення, розміру прожиткового 

мінімуму, доходів населення, вікової структури, міграції та руху населення, 

якості життя. Наявність такої інформації в інформаційному забезпеченні 

дозволяє її проаналізувати, відібрати необхідну, поширити на підприємстві та в 

процесі управління визначити безпечні умови праці, бажаний рівень доходу, 

налагодити роботу в колективі, що сприятиме зростанню продуктивності та 

покращенню якості виробленої продукції.  

Зовнішні фактори впливу не можливо корегувати, але існує можливість 

щодо їх своєчасного врахування в інформаційному забезпеченні, що сприятиме 

відбору необхідної інформації, ефективному використанню інформаційних 

ресурсів, зменшенню негативного впливу даних факторів на управління 

діяльністю підприємства, прийняттю рішень з розробки способів захисту від 

впливу загроз, ризиків, їх нейтралізації, а також напрямів подальшої діяльності. 

Крім того, своєчасне врахування даних факторів дозволить покращити 

поширення інформації серед підприємств, обробку інформації, оцінити 

правдивість даних, що вплине на якість інформаційного забезпечення, 

доступність до інформації персоналу та ефективність роботи керівництва у 

сфері управління підрозділами. Зменшити вплив факторів зовнішнього 

середовища можливо через існуючу стратегію розвитку, яка сприятиме відбору 

необхідних інформаційних даних з урахуванням сформованих цілей 

(Лозиченко, 2018c, с. 263–266). 

Зауважимо, що врахування внутрішніх факторів відіграє вагоме значення 

в забезпеченні внутрішньою інформацією, оскільки їх можна корегувати, 

можна вносити корективи в процес поширення інформації, обирати необхідні 

та достовірні дані, що є передумовою ефективного управління основними 

сферами діяльності підприємства, прийняття виважених рішень, розробки 

методів боротьби з виявленими загрозами. Саме визначення впливу внутрішніх 

факторів дозволяє підвищити якість інформації, швидко поширити дані серед 
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керівництва для покращення процесу управління. Серед внутрішніх факторів 

впливу нами сформовано (Лозиченко, 2018c, с. 263–266):  

1. Система маркетингу, тобто відображає інформаційні дані щодо обсягів 

збуту продукції, існуючого попиту на товари, існуючих потреб споживачів, 

ефективності продажу товарів на внутрішньому та міжнародному ринку, 

застосування сучасних методів продажу, рекламних заходів, якості та рівня цін 

на продукцію, конкурентоспроможності продукції. Врахування даного фактору 

дозволяє забезпечити необхідною інформацією підприємство в процесі 

управління діяльністю, що сприятиме розробці конкурентного продукту, 

розширенню ринків збуту, пошуку споживачів.  

2. Система менеджменту – даний фактор містить інформацію, що впливає 

на інформаційне забезпечення, а саме: ефективність управління працівниками 

та організація їх роботи; ефективність управління діяльністю за визначений 

період; рівень досягнення сформованих цілей; організація, координація, 

контроль, мотивація діяльності персоналу; раціональність використання 

ресурсів; розмір необхідних витрат, ресурсів на управління структурними 

підрозділами; запланований обсяг доходу; особливості здійснення управління; 

наявність інформаційних технологій; організація виробничо-господарської 

діяльності; зовнішнє оточення. Даний фактор впливає на якість, ефективність 

інформаційного забезпечення, оскільки надання достовірної та своєчасної 

інформації сприятиме покращенню процесу управління на підприємстві.  

3. Виробничі фактори – формування масиву даних щодо ефективності 

управління діяльністю підприємством. Ефективність управління діяльністю 

визначається часткою зношеного обладнання, наявністю нових технологій 

виробництва, впровадженням інновацій, забезпеченістю сировиною і 

матеріалами, рівнем енергозатрат, прибутковістю виробленої продукції, 

зв’язками з постачальниками. Даний фактор визначає інформаційні дані щодо 

процесу виробництва, які доцільно використовувати в управлінні діяльністю з 

метою коригування та подальшого покращення ефективності виробництва.  
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4. Фактор забезпеченості ресурсами дозволяє сформувати інформацію 

щодо достатності джерел фінансування, трудових, матеріальних (матеріали, 

сировина), інформаційних (інформація щодо замовлень споживачів, 

дослідження ринку) ресурсів для здійснення управління діяльністю 

підприємства, наявності інвестиційного капіталу, розміру витрати на процес 

управління, необхідності залучення ресурсів та визначити способи підвищення 

ефективності їх використання, що дозволить отримати бажаний результат, 

досягти цілей. Тому виокремлення даного фактору є доцільним, адже дозволить 

використати інформацію щодо рівня ресурсного забезпечення та поширити її 

серед керівництва з метою ефективного управління діяльністю, що сприятиме 

зростанню прибутковості, налагодженню господарської діяльності.  

5. Фактор забезпеченості кадрами передбачає формування інформації 

щодо ефективності роботи персоналу, рівня забезпеченості робочою силою, 

необхідності підвищення кваліфікації, плинності кадрів, використання методів 

мотивації та стимулювання працівників. Дана інформація є необхідною для 

вивчення потреб працівників, підвищення ефективності процесу управління 

шляхом корегування роботи персоналу, що сприятиме зростанню 

продуктивності праці та результатів діяльності підприємства в цілому.  

6. Стан інформаційної інфраструктури, що передбачає сукупність 

інформаційних даних щодо забезпеченості інформаційною технікою, рівня 

інформаційного обслуговування, програмного забезпечення, наявності 

інформаційних ресурсів, ефективності електронного зв’язку. Даний фактор є 

основним джерел інформування управлінської діяльності, що сприятиме 

покращенню виробництва, проведенню наукових досліджень, вирішенню 

поставлених завдань.  

7. Фактор раціональності використання інформаційних ресурсів, повнота 

та швидкість поширення інформації впливає на процес управління діяльністю 

підприємства та його врахування дозволяє впроваджувати сучасне програмне 

забезпечення, підвищити якість даних, здійснити автоматизовану обробку 



84 
 

інформації, проводити реорганізацію окремих структурних підрозділів, 

прискорити реалізацію продукцію, покращити роботу в цілому. 

8. Специфіка діяльності та організаційна структура – містять інформацію 

про особливості функціонування підприємства, умови розвитку, його роль в 

соціально-економічному розвитку держави, суспільства, основні напрямки 

розвитку, види діяльності, специфіку діяльності апарату управління, 

взаємозв’язки між ними та працівниками, прийняті управлінські рішення, 

виконання завдань і досягнення цілей, повноваження працівників, посадових 

осіб, злагодженість роботи колективу. Дана інформація аналізується, 

зберігається, поширюється через інформаційне забезпечення, далі оцінюється 

вплив факторів на інформацію та враховуються отримані дані в управлінні 

діяльністю для розподілу ресурсів, коригування роботи структурних 

підрозділів, визначення основних напрямів розвитку, внесення змін в структуру 

управління.  

9. Фактор швидкості прийняття рішень щодо використання інформації 

обумовлює вплив на поширення інформації від керівництва до структурних 

підрозділів, персоналу, що сприяє подальшому виконанню сформованих 

завдань, досягненню поставлених цілей, вирішенню існуючих проблем, 

покращенню виробничої діяльності, підвищенню прибутковості виконання 

операцій, а також на основі отриманої інформації керівництво приймає 

раціональні рішення в управлінській діяльності.  

10. Ефективність діяльності підприємства – тобто отримані дані щодо 

прибутковості функціонування підприємства повинні бути перевірені, 

підтверджені додатковими розрахунками та достовірна інформація щодо 

фінансового стану, платоспроможності, конкурентоспроможності передається 

до керівництва для прийняття стратегічних рішень, подальшого управління 

діяльністю.  

11. Технологія – даний фактор впливає на ефективність управління через 

поширення інформації щодо частки нового обладнання, зношеності основних 

фондів, ефективності виробничої діяльності, використання сировини, 
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матеріалів, обсягів виробництва продукції відповідно до існуючого попиту, 

каналів збуту. Врахування даного фактору дозволить покращити ефективність 

управління та прийняття рішень в усіх сферах діяльності.   

Загалом, виділені нами фактори впливу на забезпечення інформацією в 

управлінні діяльністю промислового підприємства доцільно враховувати в 

роботі промислового підприємства, що сприятиме дослідженню впливу 

найбільш вагомих факторів на інформаційне забезпечення, поширення, 

обробку, використання інформації в управлінні структурними підрозділами. 

Врахування даних факторів дозволить покращити не лише виробничо-

господарську, фінансову діяльність, але й якість зовнішньої та внутрішньої 

інформації, яку отримує керівництво, сприятиме реалізації стратегічних рішень, 

дослідженню впливу загроз на роботу підприємства, досягненню поставлених 

цілей, прийняттю раціональних рішень в кожному підрозділі, підвищенню 

ефективності управління діяльністю.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Відповідно до поставлених у дисертаційній роботі завдань отримано 

наступні результати: 

1. Встановлено, що ефективність діяльності промислових підприємств в 

умовах нестабільності ринкового середовища залежить від можливості 

своєчасно використовувати конкурентний потенціал, реагувати на зміну 

зовнішніх та внутрішніх факторів, що можливо на підставі аналізування 

відповідної інформації. Більшість промислових підприємств приймає 

неефективні управлінські рішення внаслідок відсутності достовірної інформації 

щодо стану внутрішнього і зовнішнього середовища, тобто на них відсутнє 

інформаційне забезпечення управління діяльністю. Тому доцільним є 

використання інформаційного забезпечення, що дасть змогу підприємствам 

проаналізувати зовнішню та внутрішню інформацію, покращити прийняття 



86 
 

управлінських рішень, активізувати впровадження інформаційних технологій. 

Вище означене підтверджує необхідність дослідження інформаційного 

забезпечення та визначення його ролі в управлінні промислових підприємств.  

2. Визначено, що в економічні літературі поняття «інформаційне 

забезпечення підприємства» є дослідженим не в повній мірі, і тому було 

запропоновано власне бачення даного поняття. В сформованому визначенні 

враховано доцільність використання в діяльності підприємств інформаційного 

забезпечення, застосування інформаційної системи для пошуку, обробки, 

поширення інформації та впровадження сучасного програмного забезпечення, 

визначення ризиків, оцінки ефективності використання інформації, 

інформаційних ресурсів, поширення достовірної інформації, що сприятиме 

налагодженню ефективності діяльності підприємств.  

3. Обґрунтовано, що існує чимало підходів до визначення сутності 

поняття «управління підприємством», але в них не враховано особливості 

діяльності підприємств, зовнішні умови функціонування, доцільність 

використання інформаційних ресурсів, програмного забезпечення та було 

удосконалено визначення даного терміну. В даному визначенні встановлено 

доцільність аналізу зовнішнього середовища та обробки інформації, 

впровадження сучасних методів управління, нової техніки, технологій на 

підприємстві, оцінки рівня конкурентної боротьби, а також врахування 

взаємопов’язаності дій учасників управління, що гарантуватиме підвищення 

ефективності функціонування всіх сфер діяльності шляхом реалізації 

раціональних управлінських рішень.  

4. Відповідно до запропонованих визначень дефініцій «інформаційне 

забезпечення підприємства», «управління підприємством» нами розширено 

трактування поняття «інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємства». Отже, «інформаційне забезпечення в управлінні діяльністю 

підприємства» – це сукупність взаємопов’язаних процесів, спрямованих на 

своєчасну обробку інформації щодо зовнішнього і внутрішнього середовища, її 

розміщення, організацію, зберігання, трансфер шляхом використання 
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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.  

5. Задля налагодження виробничо-господарської діяльності, організації 

інформаційного забезпечення, покращення доступності до інформаційних 

даних, використання інформаційних ресурсів, зростання продуктивності праці 

персоналу на промислових підприємствах існує потреба у впровадженні 

системи інформаційного забезпечення. Тому було удосконалено систему 

інформаційного забезпечення управління діяльністю промислових підприємств, 

в якій виділено сукупність взаємопов’язаних елементів та підсистем 

управління, які дозволяють управляти поточною діяльністю підприємства, 

визначено методичне, організаційне, інформаційне забезпечення, що дає змогу 

здійснити пошук та обробку даних, розміщення, видачу інформації керівництву 

за умови використання методів, дотримання функцій, принципів.  

6. Розширено фактори впливу на забезпечення інформацією в управлінні 

діяльністю промислового підприємства, що сформовано шляхом врахування 

впливу чинників ринкового середовища на процес поширення інформації, 

здійснення управління діяльністю та виокремлено зовнішні, внутрішні фактори. 

Аналізування даних факторів дозволить мінімізувати вплив ризиків, покращити 

якість, достовірність зовнішньої та внутрішньої інформації, ефективність її 

використання, забезпечити налагодження процесу управління, прийняття 

стратегічних рішень, що вплине на успішність функціонування підприємств.  

 

Результати дослідження за розділом 1 опубліковано у працях: 

(Лозиченко, 2017; Лозиченко, 2018c; Лозиченко, 2018g; Лозиченко, 2018l; 

Лозиченко, 2018m).  
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 

2.1. Аналіз результатів діяльності промислових підприємств у 

контексті використання інформаційного забезпечення в системі 

управління діяльністю  

 

В умовах змінності ринкового середовища, існування несприятливого 

впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, нестабільної 

економічної ситуації в Україні відбувається погіршення діяльності 

промислових підприємств. Серед промислових підприємств особливої уваги 

заслуговує функціонування підприємств харчової промисловості, які відіграють 

вагоме значення для економіки нашої країни. Дані підприємства є одними з 

основних постачальників готової продукції на внутрішній та зовнішній ринки. 

При оцінці рівня інформаційного забезпечення доцільним є врахування 

результативності їх діяльності, результатів функціонування.  

Особливої актуальності набуває питання щодо аналізу результатів 

діяльності підприємств, виявлення причин погіршення показників діяльності, 

що є показником достатності інформаційного забезпечення, використання 

інформаційних даних. Інформаційне забезпечення є основним інструментом 

успішної діяльності всіх функціональних підрозділів, прийняття успішних 

адміністративних, управлінських рішень, що визначає рівень програмного та 

технологічного забезпечення функціонування підприємств харчової 

промисловості. Відповідно для уточнення сучасного рівня інформаційного 

забезпечення промисловості та підприємств харчової промисловості існує 

потреба у дослідженні економічного стану, визначенні проблемних аспектів, 

уточненні ролі інформаційного забезпечення та системи управління діяльністю. 

Безперечно, роль інформаційного забезпечення у функціонуванні, використанні 
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системи управління промислових підприємств є високою, але потребує 

уточнення (Лозиченко, 2018d).  

У табл. 2.1 наведено дані щодо обсягу реалізованої продукції 

промисловості України за 2010-2017 рр. Аналіз даних дає змогу стверджувати, 

що у відсотковому відношенні по промисловості переважає переробна 

промисловість, яка у 2010 р. становила 67,4% (703340,0 млн. грн.) та у 2017 р. 

відповідно 62% (1627504,3 млн. грн.), тобто відбулося зростання за 2017 р. 

проти 2016 р. на 314775,3 млн. грн. (24%). По добувній промисловості обсяг 

реалізованої продукції збільшився з 10% у 2010 р. до 12,3% у 2017 р. та у 

порівнянні з 2016 р. відбулося зростання на 83380,1 млн. грн. (35%). В цілому 

по промисловості зростання обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) за 

2017 р. проти 2016 р. становило 467832,7 млн. грн. (22%).  

Слід зазначити, що на підприємствах з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів на протязі 2010-2017 рр. обсяг реалізованої 

продукції мав позитивну динаміку та виріс з 18% до 20,9%, зростання за 2017 р. 

відносно 2016 р. становило 85959,0 млн. грн. (18%) (табл. 2.1). Також варто 

проаналізувати інші види економічної діяльності промисловості: на 

підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів відбулося зростання обсягу реалізованої продукції за 

2017 р. проти 2016 р. на 5308,9 млн. грн. (26%) та з 2010 р. він виріс з 0,8% до 

1% у 2017 р.; на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність обсяг реалізованої продукції підвищився з 

72700,7 млн. грн. у 2016 р. до 84153,4 млн. грн. у 2017 р. (частка зростання 

становила 16%); обсяг реалізованої продукції на підприємствах металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім виробництва 

машин та устатковання мав скорочення з 19,1% у 2010 р. до 15,7% у 2017 р. та 

зростання проти 2016 р. склало 93176,4 млн. грн. (29%); для підприємств 

машинобудування також характерне зростання обсягу реалізованої продукції за 

2017 р. порівняно з 2016 р. на 36930,1 млн. грн. (28%). На підприємствах 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяг 
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реалізованої продукції за 2010 р. становив 20,8% та у 2017 р. відповідно 24,6% і 

зростання проти 2016 р. становило 11%.  

Таблиця 2.1 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

економічної діяльності у 2010-2017 рр. (у % до підсумку) 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
10,0 11,0 10,5 11,5 10,8 10,8 11,1 12,3 

Переробна промисловість 67,4 65,3 63,7 61,8 63,3 64,1 60,8 62,0 

виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 

18,0 16,6 18,0 19,2 21,2 22,4 21,4 20,9 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 

0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 

виготовлення виробів з 

деревини, паперу та поліграфічна 

діяльність 

2,6 2,4 2,5 2,7 3,1 3,4 3,4 3,2 

виробництво коксу та 

продуктів нафтоперероблення 
7,2 6,0 4,6 3,7 3,3 3,4 3,2 3,9 

виробництво хімічних 

речовин і хімічної продукції  
3,1 4,0 4,1 3,7 3,5 3,8 2,8 2,5 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 

виробництво ґумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 

4,4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,8 5,0 5,1 

металургійне 

виробництво, виробництво 

готових металевих виробів, крім 

виробництва машин та 

устатковання 

19,1 18,5 16,3 15,7 16,6 15,7 14,8 15,7 

машинобудування 9,3 10,1 10,3 8,6 7,1 6,5 6,1 6,4 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

20,8 22,2 24,4 25,2 24,6 23,9 26,9 24,6 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
1,8 1,5 1,4 1,5 1,3 1,2 1,2 1,1 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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Зростання на підприємствах харчової промисловості є підтвердженням 

того, що існує попит на продукцію, покращується їх функціонування. Крім 

того, позитивна динаміка реалізованої продукції на промисловості є 

підтвердженням прибутковості функціонування підприємств та доцільності 

аналізу обсягів виробленої продукції (Лозиченко та Крилов, 2017).  

Аналізування обсягу виробленої продукції промисловості України 

наведено в табл. 2.2 та дозволило зауважити, що сформувалася ситуація до його 

зростання з 1325310,5 млн. грн. у 2012 р. до 2381568,8 млн. грн. у 2017 р., тобто 

зростання становило 500943,4 млн. грн. (27%). По добувній промисловості і 

розроблення кар'єрів обсяг виробленої продукції з кожним роком зростав на 

протязі 2012-2017 рр. та у 2017 р. відносно 2016 р. підвищення становило 32%.  

Таблиця 2.2 

Обсяг виробленої промислової продукції (товарів, послуг) підприємств у 2012-

2017 рр. (млн. грн.) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 1325310,5 1231747,2 1300500,5 1580459,0 1880625,4 2381568,8 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
169215,9 175978,7 168610,7 200533,5 252559,3 333972,6 

Переробна промисловість 963679,7 875179,0 947266,2 1167693,6 1337417,7 1720515,3 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
274651,2 252871,9 301704,3 389124,5 452129,4 575831,1 

виробництво харчових продуктів 200906,8 201339,7 254729,3 327888,2 387011,1 449892,9 

виробництво м'яса та м'ясних 

продуктів 
34597,0 35486,3 40715,6 53302,4 58172,7 77781,5 

перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків 
2359,7 2268,8 2186,1 2552,2 3346,4 4267,2 

перероблення та консервування 

фруктів і овочів 
10934,3 10509,5 12896,6 13129,3 14922,0 17306,2 

виробництво олії та тваринних 

жирів 
44243,2 47556,0 78977,1 94758,9 135755,5 143279,3 

виробництво молочних продуктів 27676,8 29635,4 30999,8 35577,4 42412,6 56855,1 

виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів 

9842,3 9816,5 10468,0 16276,1 20967,1 23192,9 

виробництво хліба, 

хлібобулочних і борошняних 

виробів 

18913,6 18080,7 18282,6 23654,0 25401,2 28599,6 

виробництво інших харчових 

продуктів 
42946,3 39166,7 50026,8 67539,2 69729,3 80985,0 

виробництво готових кормів для 

тварин 
9393,6 8819,8 10176,7 21098,7 16304,3 17626,1 

виробництво напоїв 47111,6 39573,8 32249,0 41288,8 46192,4 62989,9 

виробництво тютюнових виробів 26632,8 11958,4 14726,0 19947,5 18925,9 62948,3 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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Щодо переробної промисловості, то обсяг виробленої продукції виріс з 

963679,7 млн. грн. у 2012 р. до 1720515,3 млн. грн. у 2017 р., тобто зростання 

проти 2016 р. становило 383097,6 млн. грн. (29%). Більш детальніше 

зупинимося на харчовій промисловості, адже на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів за 2017 р. порівняно з 2016 р. 

обсяг виробленої продукції підвищився на 123701,7 млн. грн. (27%) і має 

позитивну динаміку до зростання. Серед підвидів харчової промисловості за 

2017 р. відносно 2016 р. сформувалася наступна динаміка: підприємства з 

виробництва харчових продуктів мали позитивну динаміку до зростання обсягу 

виробленої продукції та зростання у порівнянні з 2016 р. становило 

62881,8 млн. грн. (16%); на підприємствах з виробництва напоїв по обсягу 

виробленої продукції у 2014-2015 рр. відбувся спад та проти 2016 р. зростання 

склало 16797,5 млн. грн. (36%); обсяг виробленої продукції на підприємствах 

тютюнових виробів мав найвище зростання у 2017 р. відносно 2016 р. на 

44022,4 млн. грн.  

Серед основних видів підприємств з виробництва харчових продуктів за 

2017 р. відбулася наступна динаміка: на підприємствах з виробництва м'яса та 

м'ясних продуктів обсяг виробленої продукції мав зростаючу динаміку на 

протязі аналізованого періоду та відносно 2016 р. зростання склало 

19608,8 млн. грн. (34%); на підприємствах з перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків обсяг виробленої продукції значно підвищився у 

2017 р. та відносно 2016 р. зростання склало 920,8 млн. грн. (27%); обсяг 

виробленої продукції на підприємствах з перероблення та консервування 

фруктів і овочів виріс проти 2016 р. на 2384,2 млн. грн. (16%); серед 

підприємств з виробництва олії та тваринних жирів обсяг виробленої продукції 

виріс на 7523,8 млн. грн. (5%) у порівнянні з 2016 р.; виробництво молочних 

продуктів також мало позитивну динаміку та обсяг виробленої продукції проти 

2016 р. виріс на 14442,5 млн. грн. (34%); щодо обсягу виробленої продукції, то 

на підприємствах з виробництва продуктів борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів він виріс на 
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2225,8 млн. грн. (11%) відносно 2016 р.; на підприємствах з виробництва хліба, 

хлібобулочних і борошняних виробів обсяг виробленої продукції підвищився 

відносно 2016 р. на 3198,4 млн. грн. (12%); виробництво інших харчових 

продуктів та виробництво готових кормів для тварин також мали позитивні 

зрушення (табл. 2.2). Позитивна динаміка обсягу виробленої продукції також 

свідчить про задоволення потреб споживачів, існування попиту на товари, 

постійне дослідження ринку, підвищення рівня конкурентної боротьби та 

відновлення функціонування підприємств харчової промисловості (Лозиченко 

та Крилов, 2017).  

Визначивши динамку обсягів виробництва та реалізації продукції 

промисловості України доцільно зупинитися на аналізуванні фінансових 

результатів до оподаткування, визначенні прибуткових та збиткових 

підприємств та з’ясуванні причин подібної динаміки (табл. 2.3) (Лозиченко, 

2018b, с. 306-311). Аналізуючи промисловість в цілому бачимо, що у 2014-

2016 рр. переважали збиткові підприємства та у 2017 р. було отримано 

позитивний фінансовий результат до оподаткування, зокрема: підприємства, які 

одержали прибуток у 2016 р. становили 72,8% та у 2017 р. – 71,8% і сума 

прибутку зросла на 90737,8 млн. грн. (64%); підприємства, які одержали збиток 

за 2017 р. склали 28,2%, у 2016 р. – 27,2%, відповідно сума збитку проти 2016 р. 

зменшилася на 4293,5 млн. грн. (3%).  

Серед підприємств добувної промисловості від’ємне значення 

фінансового результату до оподаткування було у 2014-2015 рр., зростання 

позитивного значення за 2017 р. проти 2016 р. склало 49888,5 млн. грн. та сума 

збитків підвищилася на 7351,6 млн. грн. (28%), сума прибутків зросла на 

57240,1 млн. грн. На підприємствах переробної промисловості діяльність була 

збитковою у 2012-2016 рр. та у 2017 р. фінансовий результат до оподаткування 

був позитивним і становив 24253,9 млн. грн. Загальна сума збитків на 

підприємствах переробної промисловості скоротилася за 2017 р. проти 2016 р. 

на 15019,8 млн. грн. (15%) та сума прибутків виросла на 35172,2 млн. грн. 

(48%). Серед підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і 
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тютюнових виробів фінансовий результат до оподаткування також у 2017 р. 

покращився та виріс на 5987,6 млн. грн. проти 2016 р. і відповідно проти 

2016 р. сума збитків скоротилася на 9047,8 млн. грн. (37%), сума прибутків 

підвищилася на 8870,2 млн. грн. (49%).  

Таблиця 2.3 

Фінансові результати до оподаткування промислових підприємств у 2012-

2017 рр. (млн. грн.) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 21353,4 13698,3 -166414,0 -181360,9 -7569,6 87461,7 

Добувна промисловість і розроблення 

кар'єрів 
15698,3 15838,1 -4764,7 -21973,8 23456,0 73344,5 

Переробна промисловість -1842,4 -1897,2 -135282,9 -121774,3 -25938,2 24253,9 

виробництво харчових  продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
10421,2 9447,9 -14723,6 -14600,5 -5965,2 11952,8 

виробництво харчових продуктів 5820,3 5102,1 -12989,2 -11643,0 -2454,7 9285,2 

виробництво м'яса та м'ясних 

продуктів 
1313,0 851,9 -401,1 851,2 1306,4 6784,5 

перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків 
-19,8 12,9 -154,0 57,3 -72,4 -22,0 

перероблення та консервування 

фруктів і овочів 
74,1 137,1 -2284,1 -1188,9 -516,3 773,5 

виробництво олії та тваринних жирів 815,7 735,0 -6581,3 -10146,9 -5060,8 -1697,8 

виробництво молочних продуктів 1285,1 1038,6 -961,9 -1738,4 -333,6 1337,7 

виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів 

-57,6 106,3 -434,8 325,6 195,7 -3785,5 

виробництво хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів 
-121,2 561,2 98,6 -1293,5 -176,8 240,0 

виробництво інших харчових 

продуктів 
2466,0 1609,0 -2061,7 1577,1 2022,5 5177,6 

виробництво готових кормів для 

тварин 
65,0 50,1 -208,9 -86,5 180,6 477,2 

виробництво напоїв 2343,0 1606,3 -2510,3 -1841,4 1191,8 1691,2 

виробництво тютюнових виробів 2257,9 2739,5 775,9 -1116,1 -4702,3 976,4 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

Серед основних видів підприємств з виробництва харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів слід відмітити наступну динаміку: підприємства з 

виробництва харчових продуктів мали зростання фінансового результату до 

оподаткування за 2017 р. порівняно з 2016 р., сума збитків скоротилася на 

4374,8 млн. грн. (24%), сума прибутків зросла на 7365,1 млн. грн. (47%) проти 

2016 р.; на підприємствах з виробництва напоїв у 2017 р. порівняно з 2016 р. 
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фінансовий результат до оподаткування виріс на 42%, сума прибутку 

підвищилася на 15% та сума збитків скоротилася на 8%; на підприємствах з 

виробництва тютюнових виробів у 2017 р. відносно 2016 р. фінансовий 

результат до оподаткування був позитивним та прибутки зросли на 

1127,7 млн. грн., збитки скоротилися на 4551,0 млн. грн. (табл. 2.3).  

Розглянемо динаміку показників на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів та їх зміну за 2017 р. порівняно з 2016 р.: підприємства по 

виробництву м'яса та м'ясних продуктів характеризувалися зростанням 

фінансового результату до оподаткування на 5478,1 млн. грн., що відбулося 

внаслідок підвищення суми прибутку на 5572,4 млн. грн. та суми збитку на 

94,3 млн. грн.; на підприємствах з перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків фінансовий результат до оподаткування у 2012 р., 

2014 р., 2016-2017 рр. був від’ємним, оскільки за 2017 р. сума прибутку 

становила 79,2 млн. грн. та сума збитку відповідно 101,2 млн. грн.; на 

підприємствах з перероблення та консервування фруктів і овочів фінансовий 

результат до оподаткування був позитивним, що обумовлено зростанням суми 

прибутку на 584,9 млн. грн. (71%) та скороченням суми збитку на 

704,9 млн. грн. (53%); на підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів 

за 2014-2017 рр. фінансовий результат до оподаткування був від’ємним 

внаслідок переважання суми збитку (4781,1 млн. грн.) над розміром прибутку 

(3083,3 млн. грн.) у 2017 р.; на підприємствах з виробництва молочних 

продуктів фінансовий результат до оподаткування виріс на 1004,1 млн. грн. 

внаслідок зростання суми прибутку на 778,2 млн. грн. та скорочення розміру 

збитків на 893,1 млн. грн.; на підприємствах з виробництва продуктів 

борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів 

у 2017 р. фінансовий результат до оподаткування був від’ємним, що 

обумовлено значним зростанням суми збитків на 4063,4 млн. грн. та незначним 

підвищенням суми прибутку на 82,2 млн. грн. проти 2016 р.; на підприємствах з 

виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів сума прибутку 

скоротилася на 42,7 млн. грн. та сума збитку теж скоротилася на 459,5 млн. грн. 
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(табл. 2.3). Основна причина покращення діяльності підприємств харчової 

промисловості є наявність ефективного інформаційного забезпечення, що 

дозволяє своєчасно обробити, передати інформаційні дані для прийняття 

відповідних рішень.  

Проаналізувавши фінансовий результат до оподаткування слід 

зупинитися на аналізі чистого прибутку та збитковості промисловості України 

за 2012-2017 рр. (табл. 2.4) (Лозиченко, 2018b, с. 306-311). По промисловості 

протягом 2013-2016 рр. діяльність підприємств була збитковою та лише у 

2017 р. отримано позитивний фінансовий результат у розмірі 56124,0 млн. грн., 

тобто відбулося зростання на 31399,3 млн. грн. відносно 2016 р. та за 2017 р. 

сума збитку склала 139228,2 млн. грн. і відповідно прибутку 195352,2 млн. грн. 

Серед підприємств добувної промисловості позитивний фінансовий результат 

було отримано у 2016-2017 рр. та його зростання проти 2016 р. склало 

41824,3 млн. грн., що обумовлено зростання суми прибутку на 

48440,0 млн. грн. та суми збитків на 6615,7 млн. грн. відносно 2016 р. Для 

підприємств переробної промисловості на протязі 2012-2016 рр. діяльність була 

збитковою та у 2017 р. отримано фінансовий результат у розмірі 

8130,8 млн. грн., а також за аналізований період сума прибутків підвищилася на 

30958,3 млн. грн. (50%) та збитків скоротилася на 12401,9 млн. грн. (13%) 

відносно 2016 р.  

Докладніше зупинимося на аналізі фінансового результату підприємств 

харчової промисловості, так для підприємств з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів збитковим був 2014-2016 рр. і у 2017 р. 

отримано фінансовий результат у розмірі 8896,3 млн. грн. внаслідок збільшення 

суми прибутку на 8231,1 млн. грн. та скорочення суми збитку на 

8174,7 млн. грн. у порівнянні з 2016 р. Серед підвидів даних підприємств 

прослідковується наступна динаміка: на підприємствах з виробництва харчових 

продуктів ситуація була схожою та за 2017 р. фінансовий результат відносно 

2016 р. підвищився на 11168,7 млн. грн. внаслідок значного зростання суми 

прибутку на 6967,0 млн. грн. та скорочення суми збитку на 4201,7 млн. грн. 



97 
 

проти 2016 р.; на підприємствах з виробництва напоїв позитивний фінансовий 

результат було досягнуто у 2016-2017 рр. та зростання прибутку склало 

341,9 млн. грн., скорочення збитку становило 200,3 млн. грн. відносно 2016 р.; 

для підприємств з виробництва тютюнових виробів ситуація покращилася у 

2017 р. та сума прибутку виросла на 922,2 млн. грн., сума збитку скоротилася 

на 3772,7 млн. грн. відносно 2016 р. (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності  у 

2012-2017 рр. (млн. грн.) 

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 2592,4 -4181,1 
-

178730,9 

-

188267,9 
-24724,7 56124,0 

Добувна промисловість і 

розроблення кар'єрів 
8826,6 9022,4 -9967,6 -23124,9 18028,5 59852,8 

Переробна промисловість -11571,9 -10920,4 
-

142547,0 

-

127625,3 
-35229,4 8130,8 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
7183,9 6531,7 -16906,0 -16553,3 -7509,5 8896,3 

виробництво харчових продуктів 3948,6 3412,2 -14567,6 -13314,7 -4372,3 6796,4 

виробництво м'яса та м'ясних 

продуктів 
1210,1 774,0 -471,8 799,7 1237,2 6684,4 

перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків 
-31,9 0,3 -164,4 45,9 -88,6 -33,9 

перероблення та консервування 

фруктів і овочів 
-43,8 18,5 -2216,0 -1162,4 -565,2 680,8 

виробництво олії та тваринних 

жирів 
540,1 473,7 -7129,4 -10517,6 -5541,3 -2180,6 

виробництво молочних продуктів 931,2 693,8 -1165,5 -1905,3 -497,1 1011,2 

виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів 

-111,9 37,4 -518,5 29,1 30,2 -3962,2 

виробництво хліба, хлібобулочних 

і борошняних виробів 
-228,1 348,1 -40,5 -1404,6 -220,4 135,7 

виробництво інших харчових 

продуктів 
1676,5 1051,0 -2615,1 966,3 1165,2 4077,1 

виробництво готових кормів для 

тварин 
6,4 15,4 -246,4 -165,8 107,7 383,9 

виробництво напоїв 1641,4 1048,1 -2761,5 -2142,1 768,9 1311,1 

виробництво тютюнових виробів 1593,9 2071,4 423,1 -1096,5 -3906,1 788,8 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

Тепер зупинимося на аналізі підвидів підприємств з виробництва 

харчових продуктів: на підприємствах з виробництва м'яса та м'ясних продуктів 
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за 2017 р. розмір фінансового результату виріс на 5447,2 млн. грн., сума 

прибутку підвищилася на 5538,4 млн. грн. та збитків на 91,2 млн. грн. відносно 

2016 р.; на підприємствах з перероблення та консервування риби, ракоподібних 

і молюсків за 2016-2017 рр. фінансовий результат був від’ємним, що 

спричинено переважанням збитків (101,8 млн. грн.) над прибутками 

(67,9 млн. грн.) у 2017 р.; на підприємствах з перероблення та консервування 

фруктів і овочів у 2017 р. ситуація покращилася та сума прибутку виросла на 

574,6 млн. грн., збитків скоротилася на 671,4 млн. грн. відносно 2016 р.; на 

підприємствах з виробництва олії та тваринних жирів 2014-2017 рр. були 

збитковими та за 2017 р. сума прибутку становила 2543,1 млн. грн. і відповідно 

сума збитку 4723,7 млн. грн.; для підприємств з виробництва молочних 

продуктів за 2017 р. фінансовий результат виріс на 514,1 млн. грн., розмір 

прибутків підвищився на 634,3 млн. грн. та сума збитків скоротилася на 

874,0 млн. грн. відносно 2016 р.; для підприємств з виробництва продуктів 

борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів 

2017 р. був збитковим та сума збитків становила 4976,9 млн. грн., сума 

прибутків відповідно 1014,7 млн. грн. (табл. 2.4). В цілому, на підприємствах 

харчової промисловості існує потреба у покращенні результатів діяльності, 

зростанні прибутків, що можливо шляхом здійснення управління діяльністю та 

своєчасного аналізу інформації про стан підприємства. 

Що ж стосується витрат на виробництво продукції (товарів, послуг) 

промисловості України, то дані наведені в табл. 2.5. Витрати на виробництво 

продукції промисловості у 2012 р. становлять 1155360,1 млн. грн. та у 2017 р. 

відповідно 1879666,1 млн. грн. (зростання проти 2016 р. сягнуло 

381079,3 млн. грн. чи 25%). По добувній промисловості витрати на 

виробництво продукції склали: 2014 р. – 122553,6 млн. грн.; 2015 р. – 

166016,2 млн. грн.; 2016 р. – 161066,2 млн. грн.; 2017 р. –  208515,1 млн. грн. 

(зростання сягнуло 47448,9 млн. грн. або 29%). По переробній промисловості 

витрати на виробництво продукції мали зростання з 872819,2 млн. грн. у 2012 р. 
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до 1419668,1 млн. грн. у 2017 р. (тобто підвищення відносно 2016 р. становило 

283513,7 млн. грн. або 25%).  

Оскільки об’єктом нашого дослідження є підприємства харчової 

промисловості, то більш детальніше зупинимося на характеристиці відповідних 

даних (табл. 2.5). Загалом, у 2017 р. відносно 2016 р. витрати на виробництво 

продукції по підприємствам з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів підвищилися на 76939,7 млн. грн. (частка зростання 21%); 

на підприємствах з виробництва харчових продуктів підвищилися на 

71065,7 млн. грн. (частка зростання 23%); на підприємствах з виробництва 

напоїв відбулося зростання на 2653,8 7 млн. грн. (частка зростання 7%); по 

підприємствах з виробництва тютюнових виробів підвищення становило 

3220,2 млн. грн. (частка зростання 16%).  

Таблиця 2.5 

Витрати на виробництво продукції (товарів, послуг) промислових підприємств 

у 2012-2017 рр. (млн. грн.)  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 1155360,1 1105414,5 1084722,1 1351983,4 1498586,8 1879666,1 

Добувна промисловість 

і розроблення кар'єрів 
126458,8 147596,5 122553,6 166016,2 161066,2 208515,1 

Переробна промисловість 872819,2 795259,3 807210,5 1010147,3 1136154,4 1419668,1 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 
221443,3 213622,3 235141,2 308704,2 364161,5 441101,2 

виробництво харчових продуктів 180424,9 170821,7 196851,6 258868,9 305771,8 376837,5 

виробництво м'яса та м'ясних 

продуктів 
27028,3 29415,9 29271,2 38727,0 38844,9 70767,8 

перероблення та консервування 

риби, ракоподібних і молюсків 
2036,5 2092,5 1877,4 2636,6 3667,6 4363,4 

перероблення та консервування 

фруктів і овочів 
10054,5 10689,7 12782,0 14051,9 16830,1 19289,6 

виробництво олії та тваринних жирів 44322,4 35453,4 53177,5 72137,7 112484,8 114877,4 

виробництво молочних продуктів 26688,0 30957,1 30994,3 36631,4 39402,1 54469,2 

виробництво продуктів 

борошномельно-круп'яної 

промисловості, крохмалів та 

крохмальних продуктів 

8854,3 8237,2 7655,6 12872,8 15711,1 18581,2 

виробництво хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів 
15262,6 16527,3 16817,3 22062,7 21772,0 22670,7 

виробництво інших харчових 

продуктів 
34782,0 32436,6 38572,6 42448,1 49243,9 62373,0 

виробництво готових кормів для 

тварин 
11396,3 5012,0 5703,7 17300,7 7815,3 9445,2 

виробництво напоїв 32981,0 33831,4 27337,9 33636,9 39040,9 41694,7 

виробництво тютюнових виробів 8037,4 8969,2 10951,7 16198,4 19348,8 22569,0 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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На підвидах підприємств з виробництва харчових продуктів 

сформувалася наступна тенденція до зміни витрат на виробництво продукції: на 

підприємствах з виробництва м'яса та м'ясних продуктів у 2012 р. витрачено 

27028,3 млн. грн., у 2013 р. – 29415,9 млн. грн., у 2014 р. – 29271,2 млн. грн., у 

2015 р. – 38727,0 млн. грн., у 2016 р. – 38844,9 млн. грн., у 2017 р. – 

70767,8 млн. грн. (зростання – на 82%); на підприємствах з перероблення та 

консервування риби, ракоподібних і молюсків у 2017 р. витрачено 

4363,4 млн. грн. та відносно 2016 р. зростання склало 695,8 млн. грн. (19%); на 

підприємствах з перероблення та консервування фруктів і овочів за 2012 р. 

витрачено 10054,5 млн. грн., у 2017 р. – 19289,6 млн. грн. та зростання відносно 

2016 р. становило 2459,5 млн. грн. (15%); на підприємствах з виробництва олії 

та тваринних жирів витрати за 2012 р. склали 44322,4 млн. грн. та у 2017 р. – 

114877,4 млн. грн., тобто зростання становило 2392,6 млн. грн. (2%); на 

підприємствах з виробництва молочних продуктів за 2013 р. витрачено 

26688,0 млн. грн. та за 2017 р. – 54469,2 млн. грн., тобто підвищення відносно 

2016 р. становило 15067,1 млн. грн. (38%); на підприємствах з виробництва 

продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів та крохмальних 

продуктів витрачання у 2016 р. сягнуло 15711,1 млн. грн. та у 2017 р. – 

18581,2 млн. грн. (зростання склало 2870,1 млн. грн. або 18%); на 

підприємствах з виробництва хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

витрачання у 2016 р. становило 21772,0 млн. грн. та у 2017 р. – 

22670,7 млн. грн. (підвищення становило 898,7 млн. грн. або 4%) (табл. 2.5). 

Проаналізована динаміка на підприємствах харчової промисловості є 

позитивною, підвищується рівень витрат на продукцію, тобто підприємства 

зацікавленні у зростанні фінансових результатів та більш ґрунтовно аналізують 

інформацію.  

Для подальшого аналізу підприємств харчової промисловості наведено 

дані щодо залучення інвестиційних ресурсів. В економіці України створюються 

умови щодо активізації інвестиційної діяльності та спрямування інвестицій у 

розвиток промислових підприємств, інформаційного суспільства, а також 
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збільшення вкладень в різні види економічної діяльності. Найбільша частка 

інвестицій спрямована у промисловість та у 2010 р. склала 55384,4 млн. грн., у 

2011 р. – 78725,8 млн. грн., у 2012 р. – 91598,4 млн. грн., у 2013 р. – 

97574,1 млн. грн., у 2014 р. – 86242,0 млн. грн., у 2015 р. – 87656,0 млн. грн., у 

2016 р. – 117753,6 млн. грн., у 2017 р. – 143300,0 млн. грн. (зростання склало 

25546,4 млн. грн. або 22%) (рис. 2.1, табл. 2.6).  

 

Рис. 2.1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2010-2017 рр. 

(млн. грн.) 

Примітка: сформовано автором  

 

Щодо підприємств з тимчасового розміщування й організації харчування 

зростання капітальних інвестицій за 2017 р. проти 2016 р. становило 

655,6 млн. грн. або 44%. Слід відзначити позитивну динаміку до зростання 

капітальних інвестицій в інформацію та телекомунікації, адже за 2017 р. проти 

2016 р. відбулося підвищення на 2744,0 млн. грн. або 17%;  

також інвестування збільшилося у видавничу діяльність, радіомовлення, 

телебачення з 2820,9 млн. грн. у 2016 р. до 3567,8 млн. грн. у 2017 р.  

(частка зростання склала 746,9 млн. грн. або 26%); на телекомунікації 

(електрозв'язок) також збільшилася сума капітальних  

інвестицій на 2071,4 млн. грн. або 19% за 2017 р. відносно 2016 р.; на 

комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг сума 
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капітальних інвестицій скоротилася з 2124,9 млн. грн. у 2016 р. до 

2050,6 млн. грн. у 2017 р. (частка скорочення становила 74,3 млн. грн. або 3%) 

(табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності у 2010-2017 рр. 

(млн. грн.)  

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Усього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1 448461,5 

Промисловість 55384,4 78725,8 91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 117753,6 143300,0 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування: 
1033,2 1572,7 2264,9 1476,8 1482,0 1393,1 1477,9 2133,5 

Тимчасове розміщування 679,1 1010,8 1534,7 872,2 867,1 890,2 756,1 1380,0 

Діяльність із забезпечення 

стравами та напоями 
354,1 561,9 730,2 604,6 614,9 502,9 721,8 753,5 

Інформація та 

телекомунікації: 
8625,8 9730,0 10167,7 9864,0 8175,1 22975,0 15651,2 18395,2 

Видавнича діяльність, 

радіомовлення, телебачення 
1923,8 2643,0 2775,0 2354,1 1840,8 2304,3 2820,9 3567,8 

Телекомунікації 

(електрозв'язок) 
6354,5 6506,8 6771,5 6875,4 5664,0 19536,4 10705,4 12776,8 

Комп'ютерне 

програмування та надання 

інших інформаційних послуг 

347,5 580,2 621,2 634,5 670,3 1134,3 2124,9 2050,6 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність: 
4991,7 10491,9 9021,3 3621,3 2921,5 4065,2 6579,4 7965,3 

Діяльність у сферах права 

та бухгалтерського обліку, 

архітектури та інжинірингу, 

технічні випробування та 

дослідження 

4135,4 9069,0 7588,4 2669,6 2314,8 3244,4 4965,6 5562,1 

Наукові дослідження та 

розробки 
549,7 717,9 548,8 599,2 375,4 518,2 758,3 1110,2 

Інша професійна, наукова 

та технічна діяльність 
306,6 705,0 884,1 352,5 231,3 302,6 855,5 1293,0 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

Щодо професійної, наукової та технічної діяльності сума капітальних 

інвестицій мала змінну динаміку та за 2017 р. проти 2016 р. відбулося 

підвищення на 1385,9 млн. грн. (21%) та серед підвидів даної діяльності маємо 

наступне: на діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури 

та інжинірингу, технічних випробувань та дослідження капітальні інвестиції 

зросли на 596,5 млн. грн. (12%) за 2017 р. у порівнянні з 2016 р.; сума 

капітальних інвестицій на наукові дослідження та розробки виросла на 46%, 

адже відбулося зростання з 758,3 млн. грн. у 2016 р. до 1110,2 млн. грн. у 
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2017 р.; на іншу професійну, наукову та технічну діяльність також збільшилися 

інвестиції на 51% за 2017 р. відносно 2016 р. (табл. 2.6). Зростання 

інвестиційних ресурсів є свідченням достатності фінансування основних видів 

діяльності та їх скорочення для комп'ютерного програмування свідчить про 

доцільність пошуку додаткових джерел фінансування, що сприятиме розвитку 

інформаційного забезпечення та впровадженню технологій на промислових 

підприємствах.  

Для більш ґрунтовної оцінки діяльності промислових підприємств 

України, а особливо підприємств харчової промисловості зупинимося на аналізі 

рентабельності операційної діяльності за 2012-2017 рр. (табл. 2.7). Дані таблиці 

свідчать про зростання рентабельності операційної діяльності та загальної 

рентабельності діяльності промислових підприємств у 2016-2017 рр., адже за 

аналізований період проти 2016 р. зростання першої становило 2,6%, а по 

рентабельності всієї діяльності у 2016 р. значення становило (-1%) та у 2017 р. 

відповідно 1,9%.  

Таблиця 2.7 

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної 

діяльності у 2012-2017 рр. (%)  

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Промисловість 3,4 3,0 1,6 0,9 4,2 6,8 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 14,7 12,5 21,4 6,4 16,7 34,0 

Переробна промисловість 1,8 2,1 -0,6 0,7 3,0 4,6 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 
6,4 6,1 5,1 3,0 2,8 5,1 

виробництво харчових продуктів 5,5 5,1 4,8 2,7 3,2 5,0 

виробництво напоїв 7,0 5,8 2,0 4,2 5,2 4,6 

виробництво тютюнових виробів 24,8 31,8 19,2 5,9 -10,0 9,0 

Відхилення, 2017 р. (%) 

Показники  2012 2013 2014 2015 2016 

Промисловість 3,4 3,8 5,2 5,9 2,6 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів 19,3 21,5 12,6 27,6 17,3 

Переробна промисловість 2,8 2,5 5,2 3,9 1,6 

виробництво харчових  продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 
-1,3 -1,0 0,0 2,1 2,3 

виробництво харчових продуктів -0,5 -0,1 0,2 2,3 1,8 

виробництво напоїв -2,4 -1,2 2,6 0,4 -0,6 

виробництво тютюнових виробів -15,8 -22,8 -10,2 3,1 19,0 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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По добувній промисловості і розробленні кар'єрів рентабельність 

операційної діяльності за 2017 р. відносно 2016 р. виросла на 17,3% та 

рентабельність всієї діяльності виросла з 6,1% у 2016 р. до 18% у 2017 р. 

(частка зростання склала 24,1%). Щодо переробної промисловості, то 

рентабельність всієї діяльності у 2017 р. становила 0,4% та у 2016 р. 

спостерігалася збитковість всієї діяльності на рівні (-2,2%); рентабельність 

операційної діяльності підвищилася на 1,6% за 2017 р. відносно 2016 р.  

Також слід більш детальніше зупинитися на підприємствах харчової 

промисловості та було проаналізовано підприємства з виробництва харчових 

продуктів, напоїв і тютюнових виробів на яких: рентабельність операційної 

діяльності виросла на 2,3% за аналізований період проти 2016 р. та у 2016 р. 

було досягнуто збитковості всієї діяльності на рівні (-1,3%), у 2017 р. ситуація 

покращилася та рентабельність всієї діяльності становила 1,4% (табл. 2.7). 

Серед підвидів підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів намітилася така динаміка: на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів рентабельність операційної діяльності підвищилася на 1,8% 

за 2017 р. порівняно з 2016 р. та у 2016 р. спостерігалася збитковість всієї 

діяльності на рівні (-0,9%), у 2017 р. було досягнуто рентабельності всієї 

діяльності на рівні 1,3%; на підприємствах з виробництва напоїв склалася 

ситуація до зростання рентабельності всієї діяльності з 1,5% у 2016 р. до 2,4% у 

2017 р. (зростання склало 3,9%) та рентабельність операційної діяльності 

скоротилася на 0,6% за 2017 р. відносно 2016 р.; на підприємствах з 

виробництва тютюнових виробів у 2016 р. спостерігалася збитковість 

операційної діяльності та всієї діяльності на рівні (-10%) та відповідно на (-

14,5%), а у 2017 р. ситуація покращилася та було досягнуто рентабельності 

операційної діяльності та всієї діяльності на рівні 9,0% та відповідно 3,1%. 

Отримані результати на промислових підприємствах є свідченням того, що 

підприємства зацікавлені у зростанні прибутковості функціонування, 

виробництві та збуті продукції, досягненні стратегічних цілей і тому своєчасно 
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проводиться аналіз даних для виявлення тенденцій до підвищення доходності, 

налагодження господарської діяльності.  

Відмітимо, що було проаналізовано обсяги виробництва та збуту 

продукції, фінансові результати діяльності до оподаткування промислових 

підприємств, розмір чистого прибутку, витрати на виробництво продукції, 

спрямування капітальних інвестицій та рентабельність операційної діяльності, 

що відображає зростання показників на підприємствах харчової промисловості, 

але недостатньо інвестицій направлено на розвиток програмного забезпечення, 

що свідчить про необхідність більш детального аналізу використання 

інформаційних технологій на підприємствах (Лозиченко, 2018d).  

З позиції аналізування фінансового стану підприємств відбулося 

покращення на підприємствах харчової промисловості, що свідчить про 

використання на них системи управління та відповідно обробку інформаційних 

даних. Впровадження системи управління та своєчасна обробка даних 

дозволила підприємствах досягти позитивних змін за наведеними результатами 

та сформувати тенденції до зростання, організувати роботу структурних 

підрозділів, основних напрямів діяльності, досягнути економічного ефекту. 

Тобто на підприємствах проводиться постійний аналіз, збір, обробка інформації 

та передача її до функціональних підрозділів для прийняття відповідних 

рішень, але для більш точного визначення проблем в їх функціонуванні та 

особливостей використання даних доцільно здійснити аналіз стану 

інформаційного забезпечення та його впливу на результати управлінської 

діяльності, що дозволить визначити доцільність в удосконаленні інформатизації 

підприємств. Тому для формування більш детальних висновків доцільно 

зупинитися на аналізі використання інформаційних технологій на промислових 

підприємствах України та дослідити результативність управлінської діяльності.  
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2.2. Дослідження особливостей використання інформаційних 

технологій та ефективності управлінської діяльності на промислових 

підприємствах  

 

Відповідно до результатів проведено дослідження у підрозділі 2.1 було 

встановлено, що промислові підприємства та підприємства харчової 

промисловості мають тенденції до налагодження результатів діяльності, 

підвищення результативності функціонування та зацікавлені у впровадженні 

сучасних методів, інструментів підвищення рівня розвитку, досягненні 

довгострокового успіху. Проте, для формування перспектив подальшого 

розвитку необхідно оцінити ефективність управління всіма напрямами 

діяльності, раціональність прийняття управлінських рішень, що залежить від 

застосування системи управління діяльністю та її інформаційного забезпечення. 

Зазначимо, що якісне інформаційне забезпечення підприємства позитивно 

вплине не лише на зваженість прийняття рішень, але й на злагодженість роботи 

підрозділів, продуктивність роботи персоналу, виробництво продукції, 

швидкість документообігу, достовірність передачі інформації керівництву. 

Також в умовах змінності зовнішнього та внутрішнього середовища, 

відбувається зміна якості зовнішньої та внутрішньої інформації, що впливає на 

достовірність обробки даних та потім на прийняття відповідних рішень, 

управлінську діяльність, тому слід постійно аналізувати даний вид інформації, 

що можливо за умови наявності сучасного технологічного, програмного 

забезпечення. Тому доцільно зупинитися на аналізі стану інформаційного 

забезпечення на промислових підприємствах, оцінці ефективності 

управлінської діяльності підприємств та визначенні доцільності підвищення 

ефективності інформаційного забезпечення. Спочатку розглянемо 

використання інформаційних технологій на промислових підприємствах, що 

дозволить говорити про рівень забезпеченості.  

За 2017-2018 рр. здійснено аналіз кількості підприємств, які 

використовували комп'ютери; середньої кількості працівників, які 
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використовували комп'ютер (табл. 2.8). По переробній промисловості за 2018 р. 

відносно 2017 р. було отримано наступне: кількість підприємств, які 

використовували комп'ютери підвищилася на 999 од. (10%) та середня кількість 

працівників, які використовували комп'ютер зменшилася на 100784 осіб (22%). 

Щодо підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря відбулося зростання за 2018 р. відносно 2017 р. обох показників: 

кількість підприємств, які використовували комп'ютери підвищилася на 59 од. 

(9%) та кількість працівників, які використовували комп'ютер зросла на 

618 осіб (0,8%). На підприємствах з водопостачання; каналізації, поводження з 

відходами за аналізований період відносно 2017 р. сталося зростання кількості 

підприємств, які використовували комп'ютери на 82 од. (8%) та кількості 

працівників, які використовували комп'ютер на 1547 осіб (7,2%) (табл. 2.8).  

Таблиця 2.8 

Кількість підприємств, які використовували комп'ютери упродовж року, та 

середня кількість працівників, які використовували комп'ютер підприємств за 

видами економічної діяльності у 2017-2018 рр.  
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Усього 40327 1373966 44133 1289828 

Переробна промисловість 10090 457403 11089 356619 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
647 81694 706 82312 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 1065 21374 1147 22921 

Будівництво 4121 41062 4871 49591 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
10011 358215 10912 385356 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
3287 146268 3542 115251 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1207 16541 1312 18275 

Інформація та телекомунікації 1804 95774 1962 96236 

Операції з нерухомим майном 2615 26299 2787 27147 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2522 84270 2688 88153 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 
2898 43690 3052 46426 

Надання інших видів послуг 60 1376 65 1541 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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Протягом 2018 р. відносно 2017 р. щодо інших видів економічної 

діяльності відбулося: по підприємствам оптової та роздрібної торгівлі; ремонту 

автотранспортних засобів і мотоциклів кількість підприємств, які 

використовували комп'ютери підвищилася на 901 од. (9%) та кількість 

працівників, які використовували комп'ютер зросла на 27141 осіб (7,6%); на 

підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування 

підвищилася кількість підприємств, які використовували комп'ютери на 105 од. 

(9%) та кількість працівників, які використовували комп'ютер на 1734 осіб 

(10,5%); на підприємствах інформації та телекомунікації відбулося зростання 

кількості підприємств, які використовували комп'ютери на 158 од. (9%) та 

кількості працівників, які використовували комп'ютер на 462 особи (0,5%); на 

підприємствах з професійної, наукової та технічної діяльності зросла кількість 

підприємств, які використовували комп'ютери на 166 од. (7%) та кількість 

працівників, які використовували комп'ютер на 3883 особи (4,6%); на інших 

видах діяльності також відбулося зростання. Загалом спостерігається позитива 

динаміка, але відбулося зменшення кількість працівників, які використовували 

комп'ютер і тому доречно підвищити рівень підготовки працівників, що 

дозволить покращити роботу структурних підрозділів підприємств (табл. 2.8). 

Також було охарактеризовано підприємства, які мали доступ до мережі 

Інтернет у 2017-2018 рр. (табл. 2.9). По переробній промисловості за 2018 р. 

відносно 2017 р. відбулося зростання кількості підприємств, які мали доступ до 

мережі Інтернет на 961 од. (9,7%) та кількості працівників, які використовували 

комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 15992 осіб (6,7%). Для 

підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

відбулося зростання за 2018 р. порівняно з 2017 р. кількості підприємств, які 

мали доступ до мережі Інтернет на 57 од. (8,78%) і відповідно кількості 

працівників, які використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 

1745 осіб (3,3%). Для підприємств з водопостачання; каналізації, поводження з 

відходами також характерне зростання кількості підприємств, які мали доступ 

до мережі Інтернет на 77 од. (7,31%) та кількості працівників, які 
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використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 1655 осіб (9,3%) 

за аналізований період порівняно з 2017 р. (табл. 2.9).  

Таблиця 2.9 

Кількість підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет, та середня кількість 

працівників, які використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет за 

видами економічної діяльності у 2017-2018 рр.  
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Усього 39582 992183 43303 1064745 

Переробна промисловість 9917 239693 10878 255685 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 
644 52826 701 54571 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 
1053 17732 1130 19387 

Будівництво 4041 39270 4783 47304 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
9876 304525 10759 336140 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 
3215 106285 3462 98506 

Тимчасове розміщування й організація харчування 1178 15034 1279 16666 

Інформація та телекомунікації 1785 78026 1949 88726 

Операції з нерухомим майном 2550 24255 2704 25353 

Професійна, наукова та технічна діяльність 2474 72466 2636 77246 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
2790 40725 2958 43650 

Надання інших видів послуг 59 1346 64 1511 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  

 

За досліджуваний період проти 2017 р. також характерна наступна 

ситуація для таких видів підприємств: по оптовій та роздрібній торгівлі; 

ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів відбулося зростання кількості 

підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет на 883 од. (8,9%) та кількості 

працівників, які використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 

31615 осіб (10,4%); для підприємств з тимчасового розміщування й організації 

харчування характерне зростання кількості підприємств, які мали доступ до 
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мережі Інтернет на 101 од. (8,6%) та кількості працівників, які використовували 

комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 1632 особи (10,85%); на 

підприємствах інформації та телекомунікації також підвищилася кількість 

підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет на 164 од. (9,2%) та кількість 

працівників, які використовували комп'ютер із доступом до мережі Інтернет на 

10700 осіб (13,71%); на підприємствах з професійної, наукової та технічної 

діяльності зросла кількість підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет на 

162 од. (6,5%) та кількість працівників, які використовували комп'ютер із 

доступом до мережі Інтернет на 4780 осіб (6,6%) (табл. 2.9). За аналізованими 

показниками відбулося суттєве зростання, що свідчить про зацікавленість 

підприємств у використанні інтернет-технологій для покращення оперативності 

роботи, прийняття ефективних рішень, впровадження сучасних інформаційних 

технологій. 

Далі було проаналізовано кількість підприємств, які мали фахівців у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій у 2017-2018 рр. (табл. 2.10). 

Зауважимо, що по переробній промисловості на протязі 2018 р. відносно 

2017 р. відбулося зростання таких показників: кількість підприємств, які мали 

фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій підвищилася на 

105 од., кількість підприємств, які проводили навчальні курси для фахівців у 

сфері інформаційно-комунікаційних технологій зменшилася на 13 од., кількість 

підприємств, які проводили навчання для інших співробітників виросла на 

27 од., кількість підприємств, які здійснювали набір фахівців у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій знизилася на 315 од. На 

підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря відбулося зростання у 2018 р. порівняно з 2017 р. всіх показників, крім 

кількості підприємств, які здійснювали набір фахівців у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, яка знизилася на 24 од. На підприємствах з 

водопостачання; каналізації, поводження з відходами за 2018 р. у порівнянні з 

2017 р. скорочення також спостерігається по кількості підприємств, які 

здійснювали набір фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій 
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на 69 од. На підприємствах з тимчасового розміщування й організації 

харчування за 2018 р. проти 2017 р. відбулося скорочення таких показників: 

кількість підприємств, які проводили навчальні курси для фахівців у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій зменшилася на 13 од., кількість 

підприємств, які проводили навчання для інших співробітників скоротилася на 

8 од., кількість підприємств, які здійснювали набір фахівців у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій знизилася на 83 од. (табл. 2.10).  

Таблиця 2.10 

Кількість підприємств, які мали фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій за видами економічної діяльності у 2017-2018 рр. (од.) 
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Усього 10660 1943 2039 4663 10973 1804 2025 3082 

Переробна промисловість 2627 491 530 1028 2732 478 557 713 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

238 43 52 98 251 46 55 74 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
197 30 39 121 209 32 40 52 

Будівництво 590 88 114 370 608 73 119 146 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів 

2871 482 591 1198 2918 470 573 780 

Транспорт, складське 

господарство, поштова та 

кур`єрська діяльність 

653 119 132 292 668 115 118 162 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 
220 31 50 156 226 18 42 73 

Інформація та телекомунікації 1172 315 181 548 1274 293 178 571 

Операції з нерухомим майном 543 54 70 249 546 60 76 104 

Професійна, наукова та 

технічна діяльність 
927 174 169 274 954 143 157 244 

Діяльність у сфері 

адміністративного та 

допоміжного обслуговування 

594 109 103 315 555 69 100 147 

Надання інших видів послуг 28 7 8 14 32 7 10 16 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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На підприємствах інформації та телекомунікації за аналізований період 

проти 2017 р. відбулося скорочення кількості підприємств, які проводили 

навчальні курси для фахівців у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 

що зменшилася на 22 од., кількості підприємств, які проводили навчання для 

інших співробітників на 3 од. (табл. 2.10). Щодо підприємств з професійної, 

наукової та технічної діяльності, то відбулося зростання у 2018 р. порівняно з 

2017 р. лише кількості підприємств, які мали фахівців у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій на 27 од. Щодо підприємств оптової та роздрібної 

торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, то аналогічно 

підвищилася лише кількість підприємств, які мали фахівців у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій на 47 од. відносно 2017 р. За 2018 р. 

на переробних підприємствах були певні негативні зрушення показників і тому 

слід звернути увагу на підвищення навчання фахівців щодо інформаційно-

комунікаційних технологій та здійснення набору відповідних фахівців. 

На рис. 2.2 представлено використання фіксованого широкосмугового 

з’єднання з мережею Інтернет для промислових підприємств. Проаналізовані 

дані дозволяють стверджувати, що по переробній промисловості за 2018 р. 

відносно 2017 р. відбулося зростання кількості підприємств, які 

використовували широкосмуговий доступ до мережі Інтернет на 625 од. (9%) та 

спостерігалася наступна динаміка у 2018 р. відносно 2017 р. підприємств, які 

мали максимальну швидкість широкосмугового з’єднання з мережею Інтернет: 

до 2 Мбіт/с – кількість залишилася незмінною та становила 231 од.; від 2 до 

10 Мбіт/с – кількість зменшилася на 134 од.; від 10 до 30 Мбіт/с – кількість 

зросла на 23 од.; від 30 до 100 Мбіт/с – кількість підвищилася на 379 од.; 

100 Мбіт/с і більше – кількість виросла на 357 од. На підприємствах з 

тимчасового розміщування й організації харчування кількість підприємств, які 

використовували широкосмуговий доступ до мережі Інтернет за 2018 р. проти 

2017 р. зросла на 72 од. (9%) (рис. 2.2). Щодо підприємств інформації та 

телекомунікацій, то відбулося підвищення кількості підприємств, які 

використовували широкосмуговий доступ до мережі Інтернет на 149 од. (10%) 



113 
 

та на підприємствах професійної, наукової та технічної діяльності зростання 

відбулося на 137 од. (7%) проти 2017 р. На промислових підприємствах активно 

використовуються Інтернет-технології, що позитивно впливає на результати 

інформаційно діяльності та відкриває нові можливості до залучення клієнтів 

через мережу Інтернет.  

 

Рис. 2.2. Кількість підприємств, які використовували широкосмуговий доступ 

до мережі Інтернет у 2017-2018 рр. (од.) 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Також слід проаналізувати кількість підприємств, що мали вебсайт, який 

функціонував у мережі Інтернет для визначення можливостей підприємств до 

просування продукції через Інтернет та поширення інформації про товари 

(рис. 2.3). За 2018 р. проти 2017 р. по переробній промисловості відбулося 

зростання кількості підприємств, що мали вебсайт, який функціонував у мережі 

Інтернет на 590 од. та змінилася кількість підприємств, що його 

використовували для забезпечення наступних можливостей: обслуговування 

клієнтів – кількість підприємств зросла на 197 од.; постачання продукції та 

послуг у режимі он-лайн – кількість підприємств підвищилася на 52 од.; 

можливість відвідувачів формувати замовлення товарів та послуг у режимі он-

лайн – кількість підприємств зросла на 142 од.; спостереження за статусом 
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розміщених замовлень – відбулося зростання кількості підприємств на 117 од.; 

персоніфіковане інформаційне наповнення вебсайту для постійних або 

повторних клієнтів – кількість підприємств підвищилася на 181 од.; посилання 

на вебсайт підприємства в соціальних медіа – відбулося зростання кількості 

підприємств на 372 од.; оголошення про відкриті вакансії або подання заяви на 

заміщення вакантних посад у режимі он-лайн – кількість підприємств зросла на 

202 од.; навчання персоналу – кількість підприємств зросла на 81 од. На 

підприємствах з тимчасового розміщування й організації харчування за 2018 р. 

у порівнянні з 2017 р. зросла кількість підприємств, що мали вебсайт, який 

функціонував у мережі Інтернет на 22 од. та інші показники також зростали 

(рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3. Кількість підприємств, що мали вебсайт, який функціонував у мережі 

Інтернет у 2017-2018 рр. (од.) 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України) 

 

Щодо підприємств інформації та телекомунікації, а також професійної, 

наукової та технічної діяльності, то за аналізований період у порівнянні з 

2017 р. зростання кількості підприємств, що мали вебсайт, який функціонував у 

мережі Інтернет склало 61 од. та відповідно 227 од. (рис. 2.3). На сьогоднішній 

день промислові підприємства активно створюють та використовують вебсайти 

і мережу Інтернет для пошуку нових клієнтів, надання їм необхідної інформації 
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про товар, формування можливості замовлення продукту через Інтернет, 

швидкого обслуговування клієнтів, формування замовлень та їх опрацювання, 

навчання працівників, що сприяє підвищенню обсягів збуту продукції, 

поширенню інформації про підприємство серед більшої кількості покупців, 

отриманню прибутку та оптимізації фінансових витрат, витрат часу. 

Про ефективність використання інформаційних технологій свідчить 

аналіз електронної торгівлі через мережу Інтернет (рис. 2.4). Аналізування 

результатів по переробній промисловості відображає у 2018 р. проти 2017 р. 

зменшення кількості підприємств, що отримували замовлення через мережу 

Інтернет на продаж товарів або послуг (за винятком замовлень, отриманих 

електронною поштою) на 64 од. та зростання кількості підприємств, що 

здійснювали закупівлі через мережу Інтернет товарів або послуг (за винятком 

замовлень, отриманих електронною поштою) на 467 од. На підприємствах 

інформації та телекомунікації за 2018 р. відносно 2017 р. спостерігається 

зниження кількості підприємств, що отримували замовлення через мережу 

Інтернет на продаж товарів або послуг на 23 од. та зростання кількості 

підприємств, що здійснювали закупівлі через мережу Інтернет товарів або 

послуг на 84 од.  

 

Рис. 2.4. Електронна торгівля підприємствами через мережу Інтернет у 2017-

2018 рр. (од.) 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт Державної служби 

статистики України)  
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Слід зазначити, що на підприємствах з тимчасового розміщування й 

організації харчування відбулося зростання у 2018 р. порівняно з 2017 р. 

кількості підприємств, що отримували замовлення через мережу Інтернет на 

продаж товарів або послуг на 26 од. та кількості підприємств, що здійснювали 

закупівлі через мережу Інтернет товарів або послуг на 50 од. (рис. 2.4). Подібна 

ситуація сформувалася на підприємствах з професійної, наукової та технічної 

діяльності та відбулося зменшення кількості підприємств, що отримували 

замовлення на 21 од. і зростання кількості підприємств, що здійснювали 

закупівлі на 92 од. відносно 2017 р. Тобто, у 2018 р. склалася ситуація до 

зменшення підприємств, які отримували замовлення через мережу Інтернет, що 

підтверджує доцільність створення вебсайтів для оформлення замовлень в 

Інтернеті, активізації електронної торгівлі, що позначиться на розмірі прибутку, 

адже самі підприємства збільшили закупівлю через мережу Інтернет. 

Проаналізувавши використання інформаційних технологій на 

промислових підприємствах, що дозволило визначити забезпеченість 

сучасними технологіями, програмним забезпеченням, кваліфікованими 

фахівцями у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, використання 

мережі Інтернет та вебсайту для просування продукції, пошуку клієнтів, купівлі 

сировини, здійснення рекламних заходів, навчання працівників, електронної 

торгівлі та стверджувати, що на підприємствах покращилося використання 

інформаційних ресурсів та існує потреба у подальшій інформатизації, 

впровадженні інноваційних технологій. Належний рівень інформаційного 

забезпечення свідчить про ефективність прийняття рішень, результативність 

функціонування, злагодженість роботи всіх функціональних підрозділів. Для 

більш детального аналізування інформаційного забезпечення промислових 

підприємств слід оцінити ефективність їх управлінської діяльності за 

результатами якої можна говорити про якість інформаційних даних та 

доцільність налагодження інформаційного забезпечення. Крім того, доцільно 

розглянути управлінську діяльність не промислових підприємств в цілому, а 

зупинитися на дослідженні обраної групи підприємств харчової промисловості, 
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що дасть змогу визначити достатність інформаційних технологій відповідно до 

результатів фінансової діяльності. Тому слід зупинитися на аналізі ряду 

фінансових показників, за якими можна говорити про ефективність 

функціонування та інформаційне забезпечення (Лозиченко та Крилов, 2018a).  

Серед підприємств харчової промисловості було обрано такі: 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод». На зазначених підприємствах було здійснено аналіз даних 

управлінської діяльності та використання інформаційних технологій 

(Лозиченко, 2018a).  

З даних табл. 2.11 видно, що по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» спостерігається погіршення результатів 

діяльності, адже за 2017 р. відносно 2016 р. діяльність була збитковою та розмір 

збитку скоротився на 44973 тис. грн., що вплинуло на розмір виручки від 

реалізації, яка зменшилася на 1762953 тис. грн., обсяг реалізованої продукції та 

обсяг виробленої продукції, які зменшилися на 253684 тис. грн. та відповідно 

на 273020 тис. грн. відносно 2016 р. Також по підприємству у 2017 р. порівняно 

з 2016 р. відбулося скорочення наступних видів витрат: адміністративні 

витрати знизилися на 48707 тис. грн. (30%); витрати на збут знизилися на 

33009 тис. грн. (7%); інші операційні витрати скоротилися на 3569388 тис. грн. 

(48%); собівартість реалізованої продукції зменшилася на 1646526 тис. грн. 

(13%). Щодо чисельності працівників підприємства, то відбулося зростання за 

2017 р. відносно 2016 р. на 77 осіб та чисельність працівників інформаційної 

сфери підвищилася на 2 особи, а також кількість комп’ютеризованих робочих 

місць зросла на 39 шт. На підприємстві є певні проблеми, управлінська 

діяльність неефективна, тобто забезпеченість інформаційними технологіями є 

недостатньою, існує потреба у покращенні обробки інформації, роботи 

працівників інформаційної сфери, своєчасному поширенні даних до 
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структурних підрозділів, вирішенні фінансових проблем, що сприятиме 

покриттю збитків (Лозиченко, 2018a).   

Таблиця 2.11 

Результати діяльності промислових підприємств та використання 

інформаційних технологій у 2013-2017 рр.  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 

Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток), грн. 
1363 -284096 -250721 -193527 -148554 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн. 
4028084 5845577 9355338 13030272 11267319 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн. 
3725857 5218556 8630287 12241366 10594840 

Адміністративні витрати, грн. 77616 90872 257919 163130 114423 

Витрати на збут, грн. 162209 182372 385124 434728 401719 

Інші операційні витрати, грн. 1737533 4129424 8613518 7437716 3868328 

Обсяг реалізованої продукції, грн. 174852 270230 390120 351204 97520 

Обсяг виробленої продукції, грн. 184520 290120 401250 371021 98001 

Загальна чисельність працівників 

підприємства, осіб 
1183 1220 1183 1079 1156 

Чисельність працівників інформаційної 

сфери підприємства, осіб 
15 18 17 14 16 

Кількість комп’ютеризованих робочих 

місць, шт. 
592 610 592 540 578 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

Чистий фінансовий результат: прибуток 

(збиток), грн. 
-863 125 -9342 261 5495 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн. 
75536 149592 193691 389246 423451 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг), грн. 
65684 115265 168653 364564 386588 

Адміністративні витрати, грн. 4202 6225 5059 4941 7249 

Витрати на збут, грн. 3182 5453 5796 11567 16297 

Інші операційні витрати, грн. 0 33157 41504 22437 67902 

Обсяг реалізованої продукції, грн. 0 12001 13002 17450 16720 

Обсяг виробленої продукції, грн. 0 12845 13450 18720 17402 

Загальна чисельність працівників 

підприємства, осіб 
97 115 138 167 206 

Чисельність працівників інформаційної 

сфери підприємства, осіб 
1 2 2 3 3 

Кількість комп’ютеризованих робочих 

місць, шт. 
40 48 58 70 86 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів»; Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  
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На ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» за 2013-2017 рр. сформувалася 

зовсім протилежна ситуація та у 2017 р. відносно 2016 р. зростання прибутку 

становило 5495 тис. грн. (табл. 2.11). Серед інших показників відбулися у 

2017 р. відносно 2016 р. такі зміни: виручка від реалізації підвищилася на 

34205 тис. грн. (9%); адміністративні витрати зросли на 2308 тис. грн. (47%); 

витрати на збут виросли на 4730 тис. грн. (41%); інші операційні витрати 

зросли на 45465 тис. грн.; обсяг реалізованої та виробленої продукції 

скоротився на 730 тис. грн. та відповідно на 1318 тис. грн.; чисельність 

працівників виросла на 39 осіб; чисельність працівників інформаційної сфери 

не змінилася; кількість комп’ютеризованих робочих місць виросла на 16 шт. 

(рис. 2.5). Для підприємства характерним є зростання управлінської діяльності 

та поступове покращення використання інформаційних технологій, але 

доцільно вжити заходів щодо застосування більш сучасного програмного 

забезпечення та збільшити чисельність працівників інформаційної сфери.  

 

Рис. 2.5. Результати діяльності та використання інформаційних технологій на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат»)  
 

Необхідно проаналізувати роботу підприємства ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр. (табл. 2.12). Підприємство у 2016-2017 рр. 

було збитковим та спостерігається погіршення окремих показників діяльності у 

2017 р., зокрема: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 

2017 р. відносно 2016 р. скоротився на 303576 тис. грн. (71%); собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) відносно 2016 р. знизилася на 

218364 тис. грн. (64%); адміністративні витрати та витрати на збут за 
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аналізований період відносно 2016 р. скоротилися на 15789 тис. грн. (72%) та 

відповідно на 35502 тис. грн. (95%); інші операційні витрати зменшилися на 

89291 тис. грн. (41%) відносно 2016 р.; обсяг реалізованої продукції та обсяг 

виробленої продукції у 2016-2017 рр. були незмінними. Збитковість діяльності 

підприємства призвела до значного скорочення у 2016 р. відносно 2015 р. 

чисельності працівників та у 2017 р. відбулося зростання на 3 особи, а також у 

2017 р. чисельність працівників інформаційної сфери становила 1 особу та у 

2016 р. їх взагалі не було. Забезпеченість підприємства сучасними технологіями 

знаходиться на низькому рівні, оскільки кількість комп’ютеризованих робочих 

місць у 2016-2017 рр. була незмінною та становила 7 шт.  

Таблиця 2.12 

Результати діяльності промислових підприємств та використання 

інформаційних технологій у 2013-2017 рр.  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), грн. -15626 -24322 89065 -26607 -63991 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), грн. 
349054 887354 1461128 428121 124545 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), грн. 
309622 725178 1183972 340656 122292 

Адміністративні витрати, грн. 29199 77451 55877 21987 6198 

Витрати на збут, грн. 42252 33933 57761 37264 1762 

Інші операційні витрати, грн. 22093 128285 188144 215278 125987 

Обсяг реалізованої продукції, грн. 56000 72051 72000 8016 8016 

Обсяг виробленої продукції, грн. 61000 83140 83000 9302 9302 

Загальна чисельність працівників підприємства, осіб 1168 1168 1168 16 19 

Чисельність працівників інформаційної сфери 

підприємства, осіб 
12 12 12 0 1 

Кількість комп’ютеризованих робочих місць, шт. 487 487 487 7 7 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток), грн. 18910 -1838 8918 -2806 -1564 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), грн. 
468132 322602 659383 381611 75386 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг), грн. 
404252 320380 627735 353609 58107 

Адміністративні витрати, грн. 10742 11395 14173 16773 8522 

Витрати на збут, грн. 5173 2228 3175 5274 1792 

Інші операційні витрати, грн. 18904 25072 42531 88024 30953 

Обсяг реалізованої продукції, грн. 2512 1214 3012 0 0 

Обсяг виробленої продукції, грн. 2613 1301 3145 0 0 

Загальна чисельність працівників підприємства, осіб 544 507 463 613 5 

Чисельність працівників інформаційної сфери 

підприємства, осіб 
6 6 5 7 0 

Кількість комп’ютеризованих робочих місць, шт. 227 211 193 255 1 

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат»; Офіційний сайт ПрАТ «Львівський жиркомбінат»)  
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Функціонування підприємства є неефективним, погіршилися 

управлінська діяльність, фінансові показники та відповідно на низькому рівні 

знаходиться використання інформаційних технологій і для покращення 

діяльності доцільним є вжиття заходів щодо виходу з кризового стану та потім 

налагодження інформатизації. 

Не кращими показники діяльності є на підприємстві ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» (табл. 2.12). Діяльність даного підприємства у 2016-2017 рр. є 

збитковою та розмір збитку скоротився на 1242 тис. грн. відносно 2016 р. 

Протягом 2017 р. відносно 2016 р. спостерігається така динаміка показників: 

виручка від реалізації продукції зменшилася на 306225 тис. грн. (80%); 

собівартість реалізованої продукції знизилася на 295502 тис. грн. (84%); 

адміністративні витрати скоротилися на 8251 тис. грн. (49%); витрати на збут 

знизилися на 3482 тис. грн. (66%); інші операційні витрати скоротилися на 

57071 тис. грн. (65%); обсяг реалізованої та виробленої продукції у 2016-

2017 рр. був відсутнім; чисельність працівників значно знизилася на 608 осіб; у 

2017 р. працівники інформаційної сфери були відсутні; кількість 

комп’ютеризованих робочих місць зменшилася на 254 шт. (рис. 2.6). Діяльність 

підприємства є збитковою і тому управлінська діяльність неефективна, відсутня 

якісна інформація, інформаційне забезпечення, слід налагодити фінансово-

господарську діяльність, процес управління шляхом прийняття виважених 

рішень та використання інформаційних даних.  

 

Рис. 2.6. Результати діяльності та використання інформаційних технологій на 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Примітка: сформовано автором на основі (Офіційний сайт ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат»)  
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По підприємству ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» 

сформувалася схожа ситуація відповідно до ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» 

та 2017 р. був прибутковий (у 2016 р. отримано збиток у розмір 16892 тис. грн. 

та у 2017 р. отримано прибуток у розмірі 17237 тис. грн.). У 2017 р. порівняно з 

2016 р. відбулися наступні зміни таких показників: виручка від реалізації 

продукції виросла на 637965 тис. грн. (26%); собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг) підвищилася на 667087 тис. грн. (31%); 

адміністративні витрати зросли на 5579 тис. грн. (10%); витрати на збут 

підвищилися на 21360 тис. грн. (10%); інші операційні витрати скоротилися на 

56324 тис. грн. (74%); обсяг реалізованої та виробленої продукції виріс на 

386109 тис. грн. (24%) та відповідно на 245162 тис. грн. (15%); загальна 

чисельність працівників скоротилася на 1 особу (у 2016 р. становила 870 осіб та 

у 2017 р. – 869 осіб). Також підвищилася чисельність працівників 

інформаційної сфери та кількість комп’ютеризованих робочих місць за 2017 р. 

Отже, по підприємству відбулося покращення управлінської діяльності, що 

підтверджує більш ефективне використання інформаційних технологій та 

доцільним є вжиття подальших заходів для підтримання подібної динаміки.  

Загалом, покращення відбулося лише на двох підприємствах 

(ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод») та для інших підприємств харчової промисловості характерна ситуація 

до погіршення управлінської діяльності, недостатнього рівня використання 

інформаційного та програмного забезпечення, що свідчить про 

незабезпеченість інформаційними технологіями та відбулося погіршення 

фінансового стану, що підтверджує наявність проблем в управлінні, 

доступності інформаційних даних (Лозиченко та Крилов, 2018a). Доцільним є 

підвищення ефективності їх функціонування, вихід зі стану банкрутства та 

поступове відновлення управлінської діяльності, що можливо шляхом 

прийняття обґрунтованих рішень щодо вирішення проблем на основі 

використання інформаційних даних. Тому на всіх аналізованих підприємствах 

існує потреба у підвищенні ефективності інформаційного забезпечення для 
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відновлення результативності управлінської діяльності, що можливо шляхом 

впровадження системи управління діяльністю. Впровадження більш сучасного 

інформаційного забезпечення та використання системи управління діяльністю 

сприятиме організації роботи структурних підрозділів, координації, 

регулюванню, контролю, прогнозуванню, плануванню поточної діяльності, 

якісній обробці даних, швидкості роботи персоналу, реалізації продукції, 

зростанню конкурентоспроможності, досягненню стратегічних цілей та 

підвищенню результативності управління всіма напрямами діяльності.  

 

 

2.3. Особливості формування системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення  

 

Зважаючи на загострення кризових явищ в економіці країни, погіршення 

фінансового стану переважної більшості підприємств, зростаючу роль 

інформаційного забезпечення, поширення та використання інформації існує 

потреба у покращенні управління діяльністю підприємств, що сприятиме 

досягненню поставлених цілей, успішному веденню справ з партнерами. 

Ефективне управління діяльністю промислових підприємств, яке направлене на 

зміцнення позицій на ринку, формування конкурентних переваг, зростання 

прибутковості, стабільності розвитку є можливим за умови використання 

системи, механізму, методів управління діяльністю. Слід відзначити, що 

система управління діяльністю промислових підприємств направлена на 

стабілізацію всіх процесів на підприємстві, налагодження взаємодії із 

зовнішнім середовищем, визначення напрямів виживання за умови кризового 

стану, організацію процесу управління. В цілому очікувані результати, 

ефективність діяльності промислових підприємств залежать від використання 

системи управління, що підтверджує необхідність її розробки та впровадження.  
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Загалом питання особливостей здійснення управління, визначення рівня 

ефективності управління, використання системи та механізму управління 

різними видами діяльності розкриті в працях таких науковців: Драган О.І. 

(2017, с. 120-122), Плаксієнко В.Я., Чернецька О.В. (2017, с. 404-406), 

Пакулін С.Л., Пакуліна А.А. (2016, с. 2.2-2.14), Батракова Т.І. (2015, с. 14-18), 

Белей О.І., Белей С.Е. (2015, с. 75-77), Крилов Д.В. (2015, с. 241-246), 

Лисак Г.Г. (2015, с. 147-150), Л. Ліпич, І. Волинець (2015, с. 47-48), Юрчук Н.П. 

(2015, с. 56-57), Гончар О.І. (2014, с. 200-204),  Корінько М.Д., Пабат В.В. 

(2014, с. 31-34), Новак В.О., Матвєєв В.В., Бондар В.П., Карпенко М.О. (2014), 

В. Харченко (2014, с. 67-70), Яремко С.А., Бевз С.В (2014, с. 159-162), 

Зборовська О.М. (2013, с. 67-74), Лозовицький Д.С. (2013, с. 378-385), 

Молодоженя М.С., Жук Т.В. (2013), Кравченко В.О. (2012), Озеран В.О., 

Чік М.Ю. (2012, с. 173-176), Харченко В.А. (2012, с. 97-98), Пономаренко В.С., 

Золотарьова І.О., Бутова Р.К., Плеханова Г.О. (2011), Смачило І.І. (2011), 

Костюк О.С. (2008, с. 119-122), Цал-Цалко Ю.С. (2008), Кузьмін О.Є., 

Мельник О.Г. (2007), Раєвнєва О.В. (2007), Дмитрук С.Г. (2004, с. 180-183), 

Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В., Краєва О.С. (2001), Сова Дж.Ф., 

Захман Дж.А. (1992), Захман Дж.A. (1987).  

Батракова Т.І. (2015, с. 14-18) проаналізувала систему управління 

ефективністю діяльності підприємства, яка повинна складатися із сукупності 

складових, організаційного забезпечення, принципів, методів для прийняття та 

реалізації управлінських рішень. Серед складових елементів системи 

управління ефективністю діяльності було розглянуто: державне регулювання та 

контроль; нормативно-правове забезпечення; показники ефективності 

діяльності (фінансової, операційної, інвестиційної, управління витратами та 

доходами); інформаційне та організаційне забезпечення; методи аналізу та 

планування управління діяльністю; управління процесом сплати податків; 

управління прибутком; методи контролю за управлінням ефективністю 

діяльності. В роботі було проаналізовано вплив внутрішніх (якість та обсяг 

реалізації продукції, забезпеченість ресурсами, постачання сировини, 
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недотримання умов праці, організаційні порушення, витрати на продукцію) та 

зовнішніх (економічні, ціноутворення, умови постачання та збуту, зв’язки з 

іноземними партнерами) факторів на ефективність діяльності підприємства. 

Варто відмітити, що розглянута система спрямована на дослідження змін 

зовнішнього середовища та адаптацію діяльності підприємства до них, 

раціональне використання коштів, зростання привабливості на ринку, але не 

визначено зв'язок між системою управління та інформаційним забезпечення.  

В свою чергу Лозовицький Д.С. (2013, с. 378-385) дослідив особливості 

побудови системи управління діяльністю підприємства з урахуванням 

використання інформаційних технологій, в рамках якої визначено наступні 

завдання: управління бізнес-процесами; використання інформаційних ресурсів; 

забезпечення створення інформаційної системи; прийняття проектних рішень; 

врахування цілей, завдань організації при розробці системи; підтримка бізнес-

процесів. Серед етапів побудови системи було запропоновано: формування 

вимог до інформаційної системи; визначення майбутнього стану підприємства; 

розвиток інформаційної системи. Отже, автором зосереджено увагу на 

дослідженні особливостей використання інформаційної системи, 

інформаційних технологій в діяльності підприємства та не відображено саму 

систему управління та її складові елементи.  

Заслуговує на увагу дослідження Корінько М.Д., Пабат В.В. (2014, с. 31-

34), де авторами сформоване власне бачення системи управління 

підприємницькою діяльністю та серед етапів її реалізації розглянуто: 

планування (визначення цілей підприємства, складу суб’єктів планування); 

підсистема обліку (забезпечення інформацією користувачів, формування 

інформації, визначення суб’єктів використання інформації); підсистема 

контролю (перевірка ефективності використання ресурсів, дотримання вимог 

чинного законодавства, контроль за витрачанням коштів, виконанням 

прийнятих рішень, визначення суб’єктів контролю); підсистема аналізу (оцінка 

фінансового стану, аналіз інформації щодо рівня ділової активності, наявності 

конкурентних переваг, покриття заборгованості, визначення суб’єктів аналізу); 
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прийняття управлінських рішень (використання методів управління, суб’єкти 

управління, визначення напрямів діяльності). Загалом, система управління 

підприємницькою діяльністю спрямована на підвищення ефективності 

діяльності шляхом злагодженості функціонування підсистем, залучення 

кваліфікованих працівників.  

В роботах Юрчук Н.П. (2015, с. 56-57) та Яремко С.А., Бевз С.В (2014, 

с. 159-162) було досліджено роль інформаційних систем в управлінні 

діяльністю підприємств та серед основних етапів побудови даних систем 

визначено: дослідження об’єкта, ознайомлення з документами, визначення 

вимог замовників, пошук програмних засобів; формування технічного завдання 

(визначення вимог до інформаційної системи, передумов для її розробки); 

розробка концепції інформаційної бази, оцінка програмного забезпечення, 

розробка технічного проекту, в якому відображаються завдання, цілі, рівень 

інформаційного та програмного забезпечення, формування робочого проекту; 

розробка програмного забезпечення; використання інформаційної системи, 

перевірка програмного забезпечення, підвищення кваліфікації персоналу; етап 

супроводу (визначення недоліків системи та їх усунення). Отже, дану 

послідовність побудови інформаційних систем доцільно використовувати на 

підприємствах та впровадження даних систем сприятиме швидкості прийняття 

рішень, обміну практичним досвідом, обробці значних масивів інформації, 

покращенню процесу управління.  

Автори Плаксієнко В.Я., Чернецька О.В. (2017, с. 404-406) запропонували 

систему управління інноваційною діяльністю та серед складових елементів 

було визначено: інформаційне забезпечення; аналітичне забезпечення; 

кваліфікація персоналу; впровадження інновацій; держаний контроль та 

допомога; взаємодія з партнерами; синергетичний ефект. Перевагою даної 

системи є можливість реалізації інноваційного проекту, забезпечення 

ефективного управління ресурсами, оцінка фінансових можливостей 

підприємства, підвищення конкурентоспроможності та покращення 

інноваційної діяльності.  
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В роботі Белей О.І., Белей С.Е. (2015, с. 75-77) було запропоновано 

систему управління комерційною діяльністю та механізм ефективного 

управління комерційною діяльністю. В рамках системи управління 

комерційною діяльністю визначено: організаційне, економічне забезпечення; 

технічне, фінансове забезпечення; комунікаційне забезпечення; управління 

процесом пошуку клієнтів (аналіз попиту на ринку, розширення асортименту); 

управління вибором постачальників (укладання договорів, організація 

постачання товарів); управління процесом продажу продукції (завезення 

товарів); зовнішнє середовище функціонування (конкуренти, банки, 

посередники). Щодо механізму управління комерційною діяльністю, то 

розроблено такі складові: врахування чинників зовнішнього середовища; 

процеси комерційної діяльності (пошук клієнтів); розробка механізму 

управління (економічне, інформаційне, математичне забезпечення); оцінка 

ефективності управління. На нашу думку, система управління комерційною 

діяльністю є ефективною, адже спрямована на досягнення кінцевих цілей, 

прийняття управлінських рішень, покращення виконання комерційних операцій 

та ґрунтується на використанні механізму управління.  

Доволі цікавий підхід запропонували Ліпич Л., Волинець І. (2015, с. 47-

48), які розробили систему управління виробничою діяльністю, що має 

наступну структуру: вхід (ресурсне забезпечення); керуюча система 

(використання принципів, методів, реалізація функцій управління); керована 

система; фактори зовнішнього та внутрішнього середовища; вихід (результати 

виробничої діяльності). Перевагою використання системи управління є 

можливість покращення виробництва продукції, налагодження роботи, 

досягнення мети діяльності підприємства.  

Заслуговує на увагу дослідження Пакуліна С.Л., Пакуліної А.А. (2016, 

с. 2.2-2.14), де розглянуто основні елементи системи управління: управлінська 

діяльність; методологія управління (визначення цілей, використання методів, 

принципів, дотримання функцій); процес управління (розробка рішень, 

використання інформації, визначення процесу управління); механізм 
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управління; структура (кваліфікація працівників, організаційна структура, 

організаційні рішення); техніка (програмне забезпечення, документообіг, 

забезпечення технікою).  

Проаналізовані роботи вчених свідчать про відсутність загальної системи 

управління діяльністю промислових підприємств, яка б враховувала 

інформаційне забезпечення, основні напрями діяльності, процеси управління та 

дозволяла покращити функціонування підприємства та його структурних 

підрозділів. Тому питання побудови системи управління є недостатньо 

дослідженим, відсутня методика щодо формування та використання системи, її 

удосконалення та оцінки ефективності. Отже, необхідним є розробка, 

обґрунтування доцільності використання та впровадження системи управління 

діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Удосконалена нами послідовність побудови системи управління 

діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (ІЗ), на відміну від існуючих, побудована на засадах системного 

та процесного підходу, відображає взаємозв’язок між процесом управління та 

забезпеченням інформацією, елементами, блоками та зовнішнім середовищем, 

доповнена інформаційним блоком та складається із сукупності 

взаємопов’язаних складових, методів, етапів, послідовна реалізація яких 

дозволить розробити ефективну систему, планувати, організувати, 

прогнозувати, регулювати, контролювати процес управління діяльністю 

структурних підрозділів, напрямами діяльності за умови своєчасної обробки, 

поширення, розміщення інформації, що забезпечує вдалу організацію 

управлінської діяльності, результативність процесу управління, інформаційного 

забезпечення та є передумовою покращення функціонування, виробничо-

господарської діяльності, досягнення стратегічний цілей, одержання бажаних 

фінансових результатів, економічного ефекту.   

Відповідно до системного підходу система управління складається із 

сукупності взаємопов’язаних етапів, послідовне виконання яких дозволяє 
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побудувати ефективну систему шляхом забезпечення поширення інформації на 

кожному етапі, налагодити управління діяльністю підприємства за основними 

напрямами. Завдяки дотриманню правил, вимог кожного етапу існує 

можливість в розробці і впровадженні системи в діяльність підприємства. Щодо 

процесного підходу, то передбачається використання функцій управління, 

належне забезпечення інформацією кожного етапу системи, обміну даними між 

ними, своєчасне прийняття управлінських рішень, визначення місця системи 

управління в управлінні підприємства. Також використання процесного підходу 

дозволило врахувати в системі управління зміни середовища функціонування, 

визначити показники оцінки ефективності системи, скоротити час передачі 

інформації, оптимізувати виконання кожного етапу, можливості до 

вдосконалення системи, узгодити управління основними напрямами діяльності, 

покращити управління, порядок прийняття стратегічних рішень (Лозиченко, 

2018j, с. 221-224).   

Доповнена нами системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання ІЗ повинна органічно взаємодіяти з 

механізмом управління, загальною стратегією розвитку, забезпечити 

злагодженість роботи етапів та функціонувати з урахуванням належного рівня 

доступності до інформації, інформаційних ресурсів, використання 

інформаційних технологій, адже від цього залежить розробка та прийняття 

стратегічних рішень, управління кожним підрозділом підприємства, 

забезпеченість інформацією керівництва та працівників, раціональність 

розподілу обов’язків, ефективність управління, прибутковість виробничо-

господарської діяльності. Крім того, система управління є відкритою, 

передбачає врахування постійного впливу ринкового середовища з метою 

вдосконалення її структури, раціональне використання ресурсів, досягнення 

сформованих цілей. Використання інформаційного забезпечення в системі 

управління дозволить покращити ефективність управління, швидкість 

прийняття рішень на кожному етапі побудови системи, реалізацію етапів, 

врахувати недоліки в діяльності підприємства та сформувати напрями 
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покращення його розвитку. Далі розглянемо послідовність побудови системи 

управління (рис. 2.7) (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

 

Рис. 2.7. Послідовність побудови системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання ІЗ 

Примітка: сформовано автором на основі (Плаксієнко та Чернецька, 2017; Пакулін та 

Пакуліна, 2016; Батракова, 2015; Белей та Белей, 2015, с. 75-77; Ліпич та Волинець, 2015; 

Юрчук, 2015, с. 56-57; Корінько та Пабат, 2014, с. 31-34; Яремко та Бевз, 2014; Лозовицький, 

2013)  
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При побудові системи управління діяльністю промислових підприємств 

на засадах використання ІЗ важливе значення займає врахування дії 

зовнішнього та внутрішнього середовища (рис. 2.7). При цьому серед факторів 

зовнішнього середовища доцільно визначати: контроль за діяльністю 

підприємства з боку органів державної влади; нормативно-правову базу; 

податкову, фінансову, інвестиційну політику держави; кредитування; рівень 

конкурентної боротьби; зовнішньо-економічні зв’язки; соціально-економічний 

та демографічний стан. Щодо внутрішніх чинників впливу на систему 

управління слід відзначити: ефективність інформаційного забезпечення; 

ресурсне забезпечення; організаційна структура; інвестиційна та фінансова 

діяльність; процес виробництва продукції; взаємозв’язки з постачальниками, 

споживачами, партнерами; атмосфера в колективі; мотивація працівників; 

професіоналізм керівництва; робота маркетингового відділу; безпечність умов 

діяльності. Своєчасне дослідження впливу ринкового середовища, обробка 

відповідної інформації щодо виявлених чинників сприятиме більш 

ефективному управлінню діяльністю, зниженню похибок в прийнятті рішень, 

організації всіх сфер діяльності, швидкому вирішенні існуючих проблем, 

зміцненню сильних сторін, використанню можливостей щодо успішного 

розвитку та ліквідації загроз. Також на першому етапі визначається потреба 

підприємства в покращенні управління діяльністю шляхом з’ясування 

ефективності процесу управління, рівня інформаційного забезпечення, 

результативності діяльності на внутрішньому, зовнішньому ринках, 

забезпеченості ресурсами та приймається рішення щодо розробки системи 

управління. На першому етапі з’ясовується чи існує система управління на 

промисловому підприємстві та за умови її відсутності відбувається перехід до 

наступного етапу (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Цілі та склад системи управління визначаються на другому етапі 

(рис. 2.7). Передбачається з’ясування основних цілей, завдань промислового 

підприємства та їх врахування при формуванні цілей, завдань системи 

управління, що сприятиме послідовній розробці системи та досягненню 
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поставленої мети. Щодо складу системи управління, то мається на увазі 

визначення функцій, методів, принципів, суб’єктів, об’єкта управління, 

складових елементів, напрямів діяльності, блоків, що сприятиме успішній 

розробці системи (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Якість функціонування системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання ІЗ залежить від суб’єктів управління 

(власники, керівництво, менеджери, служба з управління діяльністю), адже 

вони визначають напрями розвитку, спрямованість системи, завдання, цілі, 

окреслюють очікувані результати від використання системи та порівнюють 

досягнуті результати із запланованими, сприяють вирішенню завдань. Суб’єкти 

управління забезпечують виконання основних функцій та їх склад потрібно 

ретельно формувати, що впливає на ефективність системи управління та 

діяльність підприємства. Від рівня професіоналізму, досвіду, освіченості 

суб’єктів управління залежить ефективність управління діяльністю та 

використання системи управління (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Щодо об’єкта управління, то ним є сам процес управління основними 

напрямами діяльності підприємства, ефективність управління, використання 

ресурсів, інформації, що відбувається шляхом застосування системи 

управління, інформаційного забезпечення. Суб’єкти управління здійснюють 

вплив на об’єкт з метою підвищення ефективності управління діяльністю по 

підприємству та структурних підрозділах (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Серед функцій, які виконують суб’єкти в системі управління доцільно 

визначити: планування (виконання цієї функції дозволяє визначити основну 

мету управління, можливий перелік завдань для персоналу, можливості 

розвитку, рівень злагодженості роботи, оцінити майбутній стан, сформувати 

корисну інформацію для основних напрямів діяльності, з’ясувати доцільність 

навчання та контролю за діяльністю персоналу, передбачити результати від 

виконання завдань, використання системи); організація (розподіл сформованих 

завдань між працівниками, злагодженість роботи колективу, визначення видів 

робіт на кожному етапі системи, в підрозділах, розподіл відповідальності між 
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керівниками, створення належних умов праці, поширення та передача 

інформації між елементами системи); мотивація (використання стимулів до 

праці, що сприятиме досягненню цілей, підвищенню продуктивності праці, 

зростанню обсягів виробленої продукції та прибутковості діяльності, а також 

забезпечення ефективності виконання кожного етапу системи); контроль 

(здійснення контролю за діяльністю персоналу, виконанням завдань на 

кожному етапі розробки системи, раціональністю використання інформації, 

перевірка якості роботи, порівняння фактичних результатів із запланованими, 

спостереження за реалізацією прийнятих рішень, коригування відхилень); 

регулювання (застосування заходів щодо усунення виявлених недоліків в 

роботі кожного етапу системи, в процесі управління напрямами діяльності); 

координування (забезпечення злагодженості роботи системи, спосіб впливу 

суб’єкта управління на персонал, який відповідальний за реалізацію кожного 

етапу, з метою координації їх діяльності). Реалізація наведених функцій в 

системі управління діяльністю промислових підприємств в контексті ІЗ 

сприятиме злагодженій роботі системи, безперервному поширенню інформації 

до складових елементів системи, досягненню цілей, покращенню управління та 

діяльності (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

При розробці системи управління доцільно дотримуватися наступних 

принципів: відповідальності суб’єктів управління; справедливості розподілу 

завдань; застосування методів мотивації; порядку, тобто дотримання 

робітниками існуючих вимог; стабільності функціонування кожного етапу; 

цілісності, взаємозалежності, взаємозв’язку всіх елементів системи; 

безперервності використання та поширення інформації; доступності до 

інформації; обробки інформаційних даних; спрямованості на досягнення мети; 

гнучкості, тобто адаптація до змін ринкового середовища; динамізму 

(врахування стану зовнішнього та внутрішнього середовища); ефективності та 

раціональності прийняття рішення на всіх етапах системи; ефективності, тобто 

досягнення очікуваних результатів від використання системи; науковості, 

системності, комплексності в прийнятті рішень; оптимальності виконання 
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завдань; результативності, тобто покращення управління на підприємстві; 

контролю (контроль за використанням інформації, реалізацією етапів системи, 

прийняттям управлінських рішень). Використання даних принципів при 

формуванні системи сприятиме її ефективній розробці, впровадженню в роботу 

підприємства, досягненню бажаного економічного ефекту, а також принципи 

визначають особливості функціонування її складових елементів, злагодженість 

роботи всіх етапів (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Основним способом впливу на управління діяльністю, роботу працівників 

є використання методів управління, що сприятиме досягненню поставлених 

цілей. В системі управління передбачається використання наступних методів: 

економічні; організаційні; соціальні; адміністративні; технологічні. 

Застосування методів управління дозволить впливати на об’єкт управління та 

сприятиме раціональній організації системи (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Важливими складовими системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання ІЗ є процес планування, організації, 

прогнозування, контролю, аналізу, регулювання процесу управління діяльністю 

(Лозиченко, 2018j, с. 221-224). Використання даних складових сприятиме 

ефективній розробці та впровадженню системи управління на промислових 

підприємствах, що забезпечить покращення управління структурними 

підрозділами, злагодженості роботи відділів.  

В процесі планування передбачається визначення мети системи 

управління, тобто спрямованість на злагодженість роботи основних напрямів 

діяльності, побудова та впровадження ефективної системи, забезпечення 

інформацією елементів системи, її раціональне використання, розвиток 

підприємства. Також в процесі планування формуються цілі, завдання для 

кожного етапу системи, обов’язки персоналу, визначаються способи 

досягнення цілей, мети, міра відповідальності за невиконання завдань, 

обґрунтовуються управлінські рішення, обираються методи стимулювання, 

надається самостійність в прийнятті рішень. Важливу роль в процесі 

планування займає визначення напрямів використання ресурсів, зберігання, 
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поширення зовнішньої та внутрішньої інформації, врахування впливу 

ринкового середовища на систему управління, створення передумов для 

управління діяльністю та основ для прийняття рішень, визначення напрямів 

прогнозування.  

Організація, як складова системи управління є процесом формування 

системи, визначення достатності інформації, спрямування інформації до 

користувачів, підрозділів, складових елементів системи, розподілу завдань для 

кожного етапу, обов’язків між робітниками, організації їх роботи, забезпечення 

необхідними ресурсами, коригування управління діяльністю відповідно до змін 

зовнішнього середовища, покращення організаційної структури. Основним 

завданням організаційної складової є підтримання взаємозв’язку між 

елементами системи, успішного функціонування, спрямованість на досягнення 

цілей, формування конкурентних переваг, визначення шляхів підвищення 

прибутковості, виживання в умовах кризового стану.  

Складова прогнозування є необхідним процесом оцінки впливу чинників 

оточуючого середовища на систему управління та ефективність інформаційного 

забезпечення, визначення можливих результатів діяльності підприємства, 

розміру прибутку, тенденцій розвитку в майбутньому за умови використання 

системи управління. Дана складова дозволяє спрогнозувати доцільність 

побудови системи управління, ефективність від її використання, ситуацію за 

основними напрямами діяльності за умови своєчасного надходження 

зовнішньої та внутрішньої інформації, побудови системи управління.  

Процес контролю в системі управління відіграє вагоме значення, адже 

дозволяє на підставі використання інформаційних даних спостерігати за 

процесом розробки, функціонування системи, оцінити якість виконання завдань 

на кожному етапі, в кожній складовій, досягнення поставлених завдань, 

доступність інформації в кожному елементі системи. Перевагою складової 

контролю є можливість перевірки виконаних стратегічних рішень та виявлення 

слабких місць в системі управління для їх подальшого коригування.  
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Щодо складової аналізу, то проводиться дослідження результатів 

господарської діяльності, оцінка фінансових показників, результативності 

виробничого процесу, рівня інноваційної активності, ефективності роботи 

маркетингового відділу, соціального стану, платоспроможності та 

конкурентоспроможності. Функціонування складової аналізу є можливим за 

умови використання інформації про стан підприємства, його структурних 

підрозділів та інформації, що передається від складової контролю. 

Використання даної складової в системі управління дає змогу не лише 

отримати ґрунтовну інформацію щодо функціонування підприємства, але й 

проаналізувати ефективність системи управління, доцільність її використання, 

правильність прийняття управлінських рішень.  

Останньою є складова регулювання, в якій передбачається використання 

інформації, що містить результати планування, організації, прогнозування, 

аналізу, контролю та приймається рішення щодо коригування системи 

управління, виконання управлінських рішень, внесення коректив в процес 

реалізації окремих елементів системи. Наявність даної складової дозволяє 

своєчасно вносити зміни в процес побудови системи управління з урахуванням 

інформаційного забезпечення та покращити її ефективність. Тому складові 

системи управління є доцільними для врахування в процесі її побудови, що є 

передумовою послідовності передачі інформації, використання інформаційних 

ресурсів, злагодженості роботи всіх елементів, налагодження їх взаємодії, 

поетапній розробці системи та практичній значущості для промислових 

підприємств.  

В системі управління підприємством було визначено основні напрями 

діяльності (елементи) для яких доцільним є використання інформаційного 

забезпечення, а саме: маркетингова, інноваційна, комерційна, виробнича, 

соціальна, економічна, фінансова (Лозиченко, 2018j, с. 221-224) (рис. 2.7).  

В маркетинговій діяльності доцільним є інформування кожного етапу, що 

сприятиме підвищенню її ефективності та проводиться: аналіз ринку збуту 

продукції, рівня цін, діяльності конкурентів; дослідження попиту споживачів, їх 
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вподобань; пошук покупців та можливих каналів збуту продукції на зовнішній 

ринок; аналіз рівня забезпеченості сировиною, матеріалами, налагодження 

взаємодії з постачальниками, визначення умов та термінів поставок; 

планування обсягів виробництва товарів відповідно до проаналізованого 

попиту; визначення можливостей щодо виробництва нової продукції, 

покращення її якостей; виробництво продукції; проведення рекламних заходів; 

просування продукції та її збут споживачам, замовникам; контроль за 

постачанням продукції; оцінка ефективності роботи маркетингового відділу 

відповідно до отриманих результатів.  

Щодо управління інноваційною діяльністю, то передбачається здійснення 

таких дій: визначення цілей; використання функцій, методів управління; аналіз 

інформації щодо функціонування ринку інновацій; дослідження розробок 

конкурентів та закордонного досвіду; оцінка досягнутого рівня інноваційної 

діяльності; дослідження рівня спрацьованості обладнання та необхідності 

впровадження нового; визначення достатності фінансових ресурсів та 

необхідного обсягу інвестицій для розробки чи придбання нової техніки; 

інформування керівництва щодо доцільності активізації інноваційної 

діяльності; проведення науково-дослідних робіт, розробка нових технологій; 

впровадження науково-технічних розробок, нововведень, технологій у 

виробництво, нового обладнання; оцінка результатів від використання 

інновацій у виробництві.  

Важливу роль займає управління комерційною діяльністю, в якому також 

доцільно аналізувати інформацію щодо попиту населення, обсягів продажу, 

укладених договорів з постачальниками, завойованих ринків збуту, рівня 

інформування населення про вироблений товар, системи транспортування 

продукції та якості обслуговування. При цьому формування попиту на товар, 

розширення асортименту продукції, вибір постачальників та клієнтів, 

прогнозування попиту та продаж товарів, надання послуг споживачам, 

прийняття виважених рішень, одержання прибутків в управлінні комерційною 

діяльністю є можливим за умови: дотримання принципів, використання методів 
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та функцій; налагодження комерційних процесів на підприємстві; дослідження 

роботи працівників та організація злагодженості їх дій; оптимізація роботи та 

координація дій персоналу; підбір кадрів; відбір постачальників; контроль за 

постачанням товарів, якістю сировини; коригування обсягів замовлень та 

продажу; коригування асортименту продукції; аналіз споживачів та вивчення їх 

потреб; дослідження процесу збуту продукції; визначення схеми доставки 

товарів; управління збутом товарів; визначення напрямів покращення 

комерційної діяльності.  

Управління виробничої діяльності також потребує швидкості обробки та 

поширення інформації щодо таких етапів реалізації: дослідження впливу 

оточуючого середовища на виробництво; визначення рівня забезпеченості 

ресурсами (фінансові, трудові, матеріальні); використання методів, принципів 

та реалізація функцій; визначення обсягів виробництва продукції відповідно до 

потреб покупців; оцінка стану зношеності обладнання та автоматизація 

виробничого процесу; розширення асортименту продукції; планування розміру 

витрат та випуску продукції з урахуванням виробничих потужностей; контроль 

за дотриманням термінів випуску продукції та рівнем якості; оцінка досягнення 

поставленої мети.  

Зауважимо, що ефективність управління соціальною діяльністю залежить 

від доступності масиву інформаційних даних щодо умов праці, рівня заробітної 

плати персоналу, злагодженості їх роботи, зацікавленості в кінцевих 

результатах та використання подібної інформації дозволяє покращити працю 

працівників. Серед складових етапів управління соціальною діяльністю слід 

відзначити: оцінка якості роботи працівників; визначення рівня кваліфікації, 

умінь, знань, навичок персоналу; організація підвищення кваліфікації; 

застосування методів мотивації; створення безпечних умов роботи; покращення 

клімату в колективі; впровадження стимулів, санкцій, норм; доступність 

інформації для робітників; просування по службі; контроль за режимом роботи; 

участь персоналу у вирішенні окремих питань.  
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Не менш важливим є забезпечення інформацією процесу управління 

фінансовою діяльністю, адже наявність даних про використання, розподіл, 

обсяг фінансових ресурсів, частку інвестиційного капіталу, можливості щодо 

стимулювання роботи робітників дозволить налагодити функціонування, 

господарську діяльність, ефективність роботи підприємства, задовольнити 

потреби підрозділів в джерелах фінансування, прийняти більш оптимальні 

рішення. Управління фінансовою діяльністю здійснюється шляхом виконання 

таких дій: аналіз інформації щодо розміру сплачених податкових зобов’язань; 

оцінка даних щодо забезпеченості фінансами; визначення напрямів руху 

фінансових ресурсів та управління грошовими коштами; дослідження 

інформації про законодавче регулювання діяльності; використання інформації 

про кредитні ставки; проведення контролю за фінансовою діяльністю та 

використанням фінансових ресурсів; реалізація фінансової політики; аналіз 

фінансових результатів діяльності; планування фінансової діяльності; 

дослідження інвестиційних проектів та визначення необхідного обсягу ресурсів 

для їх реалізації; прийняття рішень щодо покращення фінансової діяльності та 

контроль за їх виконанням; визначення способів збільшення прибутковості 

діяльності та доходів власників підприємства.  

В межах управління економічною діяльністю необхідною є інформація 

щодо ефективності всіх інших напрямів діяльності, що дозволяє покращити 

систему господарювання, регулювання діяльності, рентабельність, якість 

продукції та складовими якої є: визначення особливостей ціноутворення; 

проведення стратегічного планування; оцінка забезпеченості виробництва 

ресурсами; раціональність розподілу сировини, матеріалів між структурними 

підрозділами; забезпечення безперервності роботи; визначення доцільності 

виробництва продукції з новими якостями; механізм виплати заробітної плати 

працівникам; особливості здійснення фінансової діяльності; визначення суми 

витрат та доходів; дослідження господарської діяльності; оцінка економічної 

ефективності діяльності; прийняття рішень щодо покращення економічної 

діяльності; контроль за ефективністю економічної діяльності. Отже, ефективне 
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функціонування системи є можливим за умови налагодження управління 

основними напрямами діяльності, їх належного інформаційного забезпечення, 

що гарантуватиме розробку, обґрунтування та прийняття управлінських рішень 

за кожним напрямом, рішень щодо управління діяльністю в цілому та успішне 

функціонування підприємства.  

Ще одним важливим елементом системи є блок фінансового 

забезпечення, тобто наявність достатнього обсягу власних фінансових ресурсів, 

позикових коштів, допомоги від держави, інвестиційного капіталу, що визначає 

можливості до розробки, використання системи управління, покращення 

діяльності підприємства. За достатнього рівня фінансового забезпечення 

підприємство матиме можливість впровадити систему управління, підвищити 

ефективність управління основними сферами діяльності, покращити роботу 

структурних підрозділів (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Від організаційного забезпечення залежить процес створення (прийняття 

рішень, обстеження підприємства, аналіз документації, створення системи), 

використання засобів щодо розробки системи (методи, принципи, 

документообіг), обробка, поширення інформації, успішна реалізація системи 

управління, впровадження системи, виконання функцій. Організаційне 

забезпечення формують дані від структурних підрозділів підприємства та воно 

забезпечує безперервний обмін інформацією між напрямами діяльності, 

розробку управлінських рішень, визначення існуючих проблем в управлінні та 

шляхів їх вирішення, досягнення очікуваних результатів, формування заходів 

щодо розвитку підприємства (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Наступним необхідним блоком є інформаційне забезпечення, яке впливає 

на кожен етап формування системи управління, напрям діяльності та сприяє 

обробці, аналізу, поширенню, передачі достовірної інформації від одного етапу 

до іншого, що забезпечує ефективне виконання кожного етапу та розробку 

ефективної системи управління. Саме наявність інформаційного забезпечення 

дозволить швидко та безперервно передавати інформаційні дані для здійснення 

управління діяльністю, досягнення бажаного рівня фінансової стійкості та 
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конкурентоспроможності, проведення маркетингової, інноваційної, 

комерційної, виробничої, соціальної, економічної, фінансової діяльності. 

Основним джерелом інформаційних даних є фінансова звітність підприємства, 

документація, результати функціонування кожного етапу системи та ці дані 

використовуються суб’єктами управління для прийняття оптимальних рішень 

щодо побудови системи управління, реалізації кожного етапу. В цілому, від 

обсягу інформації залежить ефективність функціонування кожного етапу, 

процес управління діяльністю (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Для етапу розробки системи характерним є дослідження результатів 

діяльності, документації, завдань підприємства, ефективності процесу 

управління основними напрямами діяльності, оцінка програмного, 

організаційного, технічного забезпечення та раціональності використання 

інформації. Далі відбувається врахування дії зовнішнього та внутрішнього 

середовища, розроблених завдань та цілей системи управління, визначаються 

вимоги та потреби керівництва до системи, приймається рішення щодо 

впровадження технічних засобів, підвищення рівня забезпеченості 

інформацією, розробляється алгоритм побудови системи та досягнення цілей 

(Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

В процесі реалізації системи відбувається поширення інформації серед 

всіх складових елементів системи управління, обмін інформаційними даними, 

послідовне виконання завдань на кожному етапі, оцінка слабких місць системи, 

визначення методів їх ліквідації, нейтралізація впливу ринкового середовища. 

На п’ятому етапі здійснюється поступова реалізація системи управління, 

досягнення намічених цілей (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

На етапі формування необхідних умов для впровадження системи 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання ІЗ 

оцінюється внутрішнє середовище функціонування підприємства, існуючі 

загрози, ризики, що можуть негативно вплинути на систему, визначаються 

слабкі сторони, можливості щодо її використання. Шляхом врахування 

існуючих проблем в діяльності підприємства, потреби у використанні системи 
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розробляються заходи щодо її впровадження, формуються сприятливі умови 

(Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Шостий етап – прийняття рішень щодо впровадження системи 

управління. На даному етапі передбачається остаточний вибір системи 

управління, визначення результатів, яких дозволить досягти система на 

підприємстві та використовуються інформаційні дані попередніх етапів, 

проведеного аналізу для прийняття відповідного рішення. Передбачається 

визначення недоліків, збоїв на попередніх етапах формування системи задля 

з’ясування достовірності інформаційних даних та за умови їх наявності 

приймається рішення щодо повернення до етапу розробки системи з метою 

коригування всіх етапів, усунення недоліків та вже потім відбувається 

впровадження відповідної системи (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

На етапі впровадження системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання ІЗ здійснюється тестування системи для 

визначення недоліків, оцінка можливості її використання в роботі 

підприємства, перевірка достатності інформаційного забезпечення відповідно 

до вимог системи, визначається рівень кваліфікації персоналу та проводиться їх 

навчання для роботи з системою. За результатами даного етапу готується 

документація та приймається рішення щодо використання системи (Лозиченко, 

2018j, с. 221-224).  

Восьмий етап – підбір та навчання управлінського персоналу, на якому 

визначаються необхідні професійні якості, рівень кваліфікації працівників 

відповідно до розробленої системи управління. Тобто, обирається персонал, 

який буде реалізовувати систему управління на підприємстві, відповідатиме за 

ефективність її використання та отримані результати (Лозиченко, 2018j, с. 221-

224).  

Моніторинг та контроль за розробкою системи управління здійснюється 

на дев’ятому етапі, що дає змогу визначити недоліки, своєчасно їх усунути, 

проаналізувати ефективність побудови системи, а також оцінити якість 

виконання поставлених завдань на кожному етапі та внести корективи, 
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контролювати функціонування всіх етапів, напрями діяльності, складові 

системи. Крім того, проводиться моніторинг кожного етапу розробки системи, 

що дозволяє використати та поширити інформацію про зміни на окремих 

етапах, прийняти відповідні рішення. Саме даний етап сприяє оцінці 

доцільність використання системи та можливих результатів від її 

впровадження, дає змогу прийняти рішення щодо підвищення якості 

управління (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).  

Етап визначення показників оцінки результативності системи управління 

відіграє не менш важливу роль, що передбачає можливість прогнозувати 

результати від впровадження системи шляхом використання показників, 

порівняти їх із сформованими цілями, оцінити ефект від використання. В 

цілому проводиться прогнозний аналіз можливості досягнення певного рівня 

фінансово- та виробничо-господарської діяльності, фінансової стійкості, 

платоспроможності, ділової активності, економічного розвитку, ефективності 

управління основними напрямами діяльності, інформаційного забезпечення 

внаслідок використання системи управління. Даний етап дозволяє визначити 

ефективність системи та обґрунтувати доцільність її впровадження на 

промисловому підприємстві (Лозиченко, 2018j, с. 221-224).   

Використання запропонованої послідовності побудови системи 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення передбачає розробку системи, оцінку її 

ефективності, впровадження в практичну діяльність підприємства. Практичне 

значення системи управління полягає в можливості управляти основними 

напрямами діяльності, результатами діяльності, враховувати дію загроз 

ринкового середовища, швидко вирішувати існуючі проблеми, стабілізувати 

роботу підрозділів, досягати поставлених цілей, бажаного економічного ефекту 

за умови достатності інформаційного забезпечення на підприємстві, 

злагодженості роботи складових елементів системи.   
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Висновки до розділу 2 

 

Проведене у дисертаційній роботі дослідження дозволило сформувати 

наступні висновки та рекомендації: 

1. В сучасних умовах відбувається погіршення діяльності промислових 

підприємств та особливої уваги заслуговує визначення стабільності 

функціонування підприємств харчової промисловості, які є одними з основних 

постачальників готової продукції на внутрішній та зовнішній ринки. Особливої 

актуальності набуває питання аналізування результатів діяльності підприємств, 

причин погіршення показників та банкрутства. Відповідно, для більш 

раціонального прийняття управлінських рішень, налагодження господарської 

діяльності, впровадження інноваційних технологій доцільним є використання 

інформаційного забезпечення у функціонуванні підприємств харчової 

промисловості. Для конкретизації сучасного рівня інформаційного 

забезпечення підприємств доцільним є постійне дослідження їх економічного 

стану, проблемних аспектів, що можливо шляхом застосування інформаційного 

забезпечення та системи управління діяльністю.  

2. Проведення аналізу обсягів виробництва та збуту продукції, 

фінансових результатів діяльності до оподаткування промислових підприємств, 

розміру чистого прибутку, витрат на виробництво продукції, спрямування 

капітальних інвестицій та рентабельності операційної діяльності дозволило 

відзначити, що відбулося зростання показників на підприємствах харчової 

промисловості. Також необхідно підвищити обсяг інвестиційних ресурсів на 

розвиток програмного забезпечення та впровадження системи управління, що 

дозволить забезпечити зростання показників, покращити роботу структурних 

підрозділів, досягнути економічного ефекту.  

3. Проаналізовано за 2017-2018 рр. кількість промислових підприємств, 

які використовували інформаційні технології, сучасні технології, програмне 

забезпечення, роботу кваліфікованих фахівців у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій, користувалися мережею Інтернет та власним 
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вебсайтом. Отримані дані аналізу дозволили стверджувати, що на промислових 

підприємствах дещо налагодилося використання інформаційних ресурсів та 

доцільно продовжити інформатизацію, впровадження інноваційних технологій. 

Досягнутий рівень використання інформаційних технологій свідчить про 

ефективність прийняття рішень, результативність функціонування, 

злагодженість роботи всіх структурних підрозділів.  

4. Проведено аналіз фінансових показників, за якими можна говорити про 

ефективність функціонування та інформаційне забезпечення на підприємствах 

харчової промисловості: ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат», ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод». Зростання показників спостерігається лише на 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» та для інших підприємств характерне погіршення управлінської 

діяльності, низький рівень впровадження програмного забезпечення, 

інформаційних технологій, погіршення фінансового стану. Тому доцільним є 

підвищення ефективності функціонування підприємств, покриття збитків та 

відновлення управлінської діяльності шляхом прийняття обґрунтованих рішень 

на основі використання інформаційних даних.  

5. Для стабілізації всіх процесів на промислових підприємствах, 

дослідження зовнішнього середовища, формування напрямів виживання за 

умови кризового стану, здійснення процесу управління, забезпечення 

ефективності діяльності, управління всіма напрямами діяльності доцільним є 

розробка та впровадження системи управління. Тому удосконалено систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення, в основі якої використано системний та 

процесний підхід, яка складається із сукупності елементів, блоків, складових, 

методів, етапів, послідовна реалізація яких дозволить розробити ефективну 

систему та організувати управління діяльністю функціональних підрозділів за 

умови використання інформаційних даних.  
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6. Застосування системи управління діяльністю промислових підприємств 

на засадах використання інформаційного забезпечення на підприємствах 

харчової промисловості є доцільним. Саме дана система управління дозволить 

своєчасно приймати управлінські рішення, покращити управління діяльністю 

підприємства за основними напрямами, скоротити час передачі інформації, 

оптимізувати витрачання фінансових ресурсів та час на прийняття рішень, 

узгоджувати прийняття рішень в рамках підрозділів, сформувати можливості до 

вдосконалення роботи, конкретизувати цілі підприємства, досягти зростання 

виробничо-господарської діяльності, отримати прибутки, врахувати виявлені 

недоліки в діяльності та сформувати напрями покращення його розвитку за 

умови достатності інформаційного забезпечення, злагодженості роботи 

складових елементів системи.  

 

Результати дослідження за розділом 2 опубліковано у працях: 

(Лозиченко, 2018a; Лозиченко, 2018b; Лозиченко, 2018d; Лозиченко, 2018j; 

Лозиченко та Крилов, 2017; Лозиченко та Крилов, 2018a).  
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РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 

 

3.1. Проблеми інформаційного забезпечення промислових 

підприємств в умовах нестабільності економіки   

  

Проаналізувавши особливості функціонування промислових підприємств 

України, використання інформаційних технологій, результати управлінської 

діяльності та забезпеченість робочих місць сучасним обладнання (розділ 2) 

доцільно зупинитися на визначенні ефективності інформаційної діяльності та 

інформаційного забезпечення. Подібний аналіз дозволить виявити проблеми в  

діяльності підприємств харчової промисловості та сформувати пропозиції до 

налагодження процесу інформатизації, покращення показників діяльності. За 

умови належного рівня інформаційної діяльності існує можливість до 

систематизації роботи функціональних підрозділів, швидкості документообігу, 

злагодженості роботи працівників, керівників, чіткості формування завдань, 

прийняття результативних управлінських, адміністративних рішень, 

покращення збору, обробки, передачі інформації та забезпечення даними 

управлінської діяльності, впровадження сучасних інноваційних та 

інформаційних технологій. Забезпечення управлінської діяльності 

інформаційними даними позитивно вплине на результативність всіх напрямів 

діяльності, їх організацію, дозволить досягти поставлених цілей, покращити 

розвиток в довгостроковій перспективі. Тому слід провести аналіз ефективності 

інформаційної діяльності та визначити проблеми в інформаційному 

забезпеченні для своєчасного їх вирішення.  

Аналізування результатів інформаційної діяльності та відповідних 

показників було проведено на ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню 

круп і комбікормів», ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», ПрАТ «Запорізький 
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оліяжиркомбінат», ПрАТ «Львівський жиркомбінат», ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод».  

Результативне функціонування інформаційної сфери всіх підприємств 

потребує достатнього рівня витрат та зростання прибутковості діяльності. У 

процесі аналізування інформаційної діяльності було вивчено показники 

інформаційної діяльності та досліджено ефективність інформаційного 

забезпечення (Лозиченко, 2018h).  

Аналізування результатів інформаційної діяльності підприємства 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» наведено в 

табл. 3.1. Узагальнення результатів дослідження дозволяє стверджувати, що на 

підприємстві сформувався різний рівень витрат інформаційної діяльності, що 

залежить від специфіки та виду діяльності, чисельності працівників 

інформаційної сфери, запланованого розміру фінансування інформаційного 

забезпечення.  

Таблиця 3.1 

Аналізування ефективності інформаційної діяльності по ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності (грн.) 
114064,3 173182 304076,4 324431 254648,3 

Витрати на здійснення інформаційної 

діяльності (грн.) 
513289,35 769697,92 1252079,36 1216616,40 1048551,70 

Загальна кількість інформації (г.байт) 12,32 14,34 16,78 17,25 18,41 

Загальна кількість інформації, що 

передається підприємством на 

зберігання (г.байт) 

2,05 2,39 2,79 2,87 3,07 

Кількість прийнятих рішень в 

управлінській діяльності та 

генерованих звітів у результаті 

одержання інформації (шт.) 

47 54 78 88 91 

Загальна чисельність прийнятих та 

відхилених управлінських рішень (шт.) 
63 77 87 98 103 

Час, необхідний на обробку та передачу 

інформаційних даних (год.) 
10 9,4 8,7 7,9 6,5 

Прибуток (збиток) за результатами 

інформаційного забезпечення (грн.) 
190,82 -39773,4 -35100,9 -27093,8 -20797,6 

Примітка: складено автором  

 

На підприємстві у 2013-2017 рр. сформувалася змінна динаміка витрат на 

інформаційне забезпечення та у 2017 р. відбулося їх скорочення на 
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168064,7 тис. грн. (14%) (табл. 3.1). Також за 2017 р. скоротилися витрати на 

інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на 69782,77 тис. грн. (21%), 

що також залежить від напрямів діяльності, фінансових можливостей та рівня 

розвитку підприємства. Щодо приросту прибутку за результатами 

інформаційного забезпечення, то на підприємстві спостерігається збитковість 

діяльності на протязі 2014-2017 рр., тобто приросту не відбулося. Важливим 

для аналізу інформаційної діяльності є також дослідження обсягів інформації. 

На підприємстві за аналізований період відносно 2016 р. відбулося зростання 

загальної кількість інформації на 1,16 г.байт та підвищення загальної кількості 

інформації, що передається підприємством на зберігання на 0,19 г.байт, тобто 

розмір підприємства вплинув на обсяг інформації. Також специфіка діяльності 

підприємства вплинула на кількість управлінських рішень та у 2017 р. відносно 

2016 р. відбулося зростання кількості прийнятих рішень в управлінській 

діяльності та генерованих звітів у результаті одержання інформації на 3 шт. та 

загальної чисельності прийнятих та відхилених управлінських рішень на 5 шт. 

Про оперативність та швидкість обробки інформаційних даних свідчить час, 

необхідний на обробку та передачу інформаційних даних, який за 2017 р. 

відносно 2016 р. скоротився на 1,4 год. На підприємстві функціонує відділ 

інформаційного забезпечення, який дозволяє обробити, передати інформаційні 

дані. Збитковість функціонування вплинула на показники інформаційної 

діяльності та важливо своєчасно вжити заходів щодо покращення фінансового 

стану та відповідно управлінської діяльності, використання інформаційних 

технологій.  

Важливим у процесі аналізу діяльності підприємства 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» є вивчення 

показників інформаційного забезпечення для оцінки проблем в управлінні та 

визначення шляхів до покращення процесу інформатизації табл. 3.2. 

Аналізування групи показників демонструє тенденцію до зростання у 2017 р. 

відносно 2016 р., таких як: рівень витрат на інформаційне забезпечення; 

показник комп’ютеризації управлінської діяльності. Незмінного значення у 
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2013-2017 рр. набули рівень забезпечення працівниками інформаційної 

діяльності підприємства, показник витрачання часу на обробку та передачу 

інформаційних даних, рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві, рівень використання інформації в управлінській діяльності. 

Ефективність інформаційного забезпечення знаходиться на низькому рівні, 

тобто на підприємстві є ряд проблем, що потребують нагального вирішення та 

доцільним є покращення показників фінансового стану, що дозволить виділити 

фінансові ресурси на вдосконалення процесу інформатизації, управлінську 

діяльність.  

Таблиця 3.2 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-

2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 

Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення 

0,75 0,70 0,90 0,45 0,44 

Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві 
0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління 
0,0004 -0,05 -0,03 -0,02 -0,02 

Рівень використання інформації в управлінській 

діяльності 
1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності 
19,72 16,94 17,40 9,63 12,04 

Примітка: складено автором  

 

Щодо динаміки показників інформаційної діяльності по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат», то слід зазначити наступне (табл. 3.3). На 

підприємстві відбулася зміна витрат на здійснення інформаційної діяльності, 

що обумовлено видом господарської діяльності, чисельністю працівників 

інформаційної сфери, наявністю вільних фінансових ресурсів та за 

аналізований період відносно 2016 р. вони підвищилися на 17758,69 тис. грн. 

(40%). Проте, на підприємстві відсутній окремий відділ по інформаційному 
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забезпеченню та є лише системні адміністратори, які забезпечують обробку 

інформаційних даних. Специфіка роботи підприємства також обумовила 

зростання у 2017 р. відносно 2016 р. витрат на інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності на 1416,01 тис. грн. (18%), тобто воно зацікавлене у 

налагодженні інноваційного розвитку, виробництві нового типу продукції. 

Діяльність підприємства у 2016-2017 р. у порівнянні з 2016 р. є прибутковою та 

прибуток за результатами інформаційного забезпечення за аналізований період 

відносно 2016 р. виріс на 732,76 тис. грн., що є свідченням поступового 

налагодження інформаційної діяльності та роботи структурних підрозділів в 

цілому. Також за 2017 р. збільшилася загальна кількість інформації на 1 г.байт 

та зросла загальна кількість інформації, що передається підприємством на 

зберігання на 0,16 г.байт порівняно з 2016 р., що підтверджує нарощування 

обсягів інформації, зростання інформаційних потоків та доцільність її 

опрацювання (табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 

Аналізування ефективності інформаційної діяльності по ПрАТ «Ніжинський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності (грн.) 
2192,04 2881,80 6630,36 7666,67 9082,68 

Витрати на здійснення інформаційної 

діяльності (грн.) 
5114,76 12808,00 19891,08 44385,99 62144,68 

Загальна кількість інформації (г.байт) 4 5 6 7 8 

Загальна кількість інформації, що передається 

підприємством на зберігання (г.байт) 
0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 

Кількість прийнятих рішень в управлінській 

діяльності та генерованих звітів у результаті 

одержання інформації (шт.) 

15 16 20 22 25 

Загальна чисельність прийнятих та відхилених 

управлінських рішень (шт.) 
20 22 26 28 31 

Час, необхідний на обробку та передачу 

інформаційних даних (год.) 
20 18 16 15 13 

Прибуток (збиток) за результатами 

інформаційного забезпечення (грн.) 
-120,82 17,50 -1307,88 36,54 769,30 

Примітка: складено автором  

 

Про зміни управлінської діяльності свідчить динаміка показників 

кількості прийнятих рішень в управлінській діяльності та генерованих звітів у 

результаті одержання інформації та загальної чисельності прийнятих та 
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відхилених управлінських рішень, що виросли на 3 шт. за 2017 р. відносно 

2016 р. (табл. 3.3). Про покращення обробки інформаційних даних можна 

судити за часом, необхідним на обробку та передачу інформаційних даних, 

який у 2017 р. відносно 2016 р. скоротився на 2 год. За проаналізованими 

показниками відбулося покращення інформаційної діяльності, що вплинуло на 

процес забезпечення необхідними даними, управлінську діяльність, фінансові 

результати, прийняття рішень, організацію роботи підрозділів та доцільним є 

створення інформаційного відділу і прогнозування ефективності управлінської 

діяльності (Лозиченко, 2018e). 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» дозволяє також зазначити таке (табл. 3.4). 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення на протязі 2017 р. відносно 2016 р. 

скоротився на 18% внаслідок зміни загальних витрат підприємства та витрат на 

інформаційну діяльність. Відбулося погіршення рівня забезпечення 

працівниками інформаційної діяльності підприємства у 2017 р. відносно 2016 р. 

внаслідок незмінної чисельності працівників інформаційної сфери (у 2016-

2017 рр. становила 3 особи) та зростання загальної чисельності працівників 

проти 2016 р. на 39 осіб.   

Таблиця 3.4 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Примітка: складено автором  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 0,07 0,08 0,09 0,11 0,13 

Рівень забезпечення працівниками інформаційної 

діяльності підприємства 
0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 

Частка прийнятих рішень в управлінській діяльності 

на основі використання інформаційного 

забезпечення 

0,75 0,73 0,77 0,79 0,81 

Показник витрачання часу на обробку та передачу 

інформаційних даних 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві 
0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління 
-0,02 0,001 -0,07 0,001 0,01 

Рівень використання інформації в управлінській 

діяльності 
0,17 1,04 0,68 0,79 0,83 

Показник комп’ютеризації управлінської діяльності 40,42 23,96 28,75 23,19 28,61 
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Спостерігається зростання у 2017 р. частки прийнятих рішень в 

управлінській діяльності на основі використання інформаційного забезпечення 

відносно 2016 р. на 2,64%, що підтверджує доцільність використання 

інформації при прийнятті будь-яких рішень (рис. 3.1). У 2017 р. показник 

витрачання часу на обробку та передачу інформаційних даних та рівень 

доступності інформаційних даних на підприємстві відносно 2016 р. не 

змінилися, що свідчить про достатній рівень швидкості та обробки 

інформаційних даних, високий рівень доступності даних. На високому рівні у 

2017 р. був рівень використання інформації в управлінській діяльності та 

показник комп’ютеризації управлінської діяльності, який відносно 2016 р. виріс 

на 4% та відповідно на 23,35%, тобто підприємство забезпечене комп’ютерами і 

в управлінській діяльності постійно використовуються інформаційні дані. В 

цілому, на підприємстві відбулося пожвавлення інформаційного забезпечення, 

сформувалася динаміка до покращення, але слід вжити заходів до формування 

окремого підрозділу по роботі з інформацією, впровадити сучасні технології, 

продовжувати процес інформатизації. 

 

Рис. 3.1. Динаміка ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Примітка: сформовано автором 

 

Важливо зупинитися на аналізі інформаційної діяльності 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат», на якому сформувалася не краща 

ситуація (табл. 3.5). Внаслідок погіршення фінансових результатів діяльності, 
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значного скорочення чисельності працівників, незначних обсягів готової 

продукції відбулося за аналізований період скорочення витрат на здійснення 

інформаційної діяльності на 41040,52 тис. грн. (33%) та зниження суми витрат 

на інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на 11795,45 тис. грн. 

(48%) у порівнянні з 2016 р. (рис. 3.2). Скорочення витрат підтверджує 

відсутність можливостей до виробництва нового виду продукції, купівлю 

нового програмного забезпечення, впровадження інформаційних технологій. 

Діяльність підприємства у 2016-2017 рр. є збитковою, що також спричинило 

збитковість інформаційної діяльності та відсутній підрозділ по роботі зі збором, 

аналізом, передачею інформаційних даних (рис. 3.2).  

 

Рис. 3.2. Динаміка ефективності інформаційної діяльності по 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Примітка: сформовано автором 

 

На протязі 2016-2017 рр. відбулося значне скорочення чисельності 

персоналу з 1168 осіб у 2015 р. до 16 осіб у 2016 р., що вплинуло на кількість 

прийнятих рішень в управлінській діяльності та генерованих звітів у результаті 

одержання інформації та показник загальної чисельності прийнятих та 

відхилених управлінських рішень, які відносно 2016 р. виросли на 1 шт. та 

відповідно на 2 шт. (табл. 3.5). Також відбулося скорочення часу, необхідного 

на обробку та передачу інформаційних даних за 2016-2017 рр. на 6 год. 

відносно 2015 р. внаслідок скорочення даних, що надходять із зовнішнього 

середовища. У 2016-2017 рр. відносно 2015 р. характерне скорочення загальної 
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кількості інформації на 6,5 г.байт та загальної кількості інформації, що 

передається підприємством на зберігання на 1,08 г.байт внаслідок погіршення 

інформаційної діяльності, збитковості функціонування.  

Таблиця 3.5 

Аналізування ефективності інформаційної діяльності по ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності (грн.) 
8063,32 9648,47 44572,62 24607,40 12811,95 

Витрати на здійснення інформаційної діяльності 

(грн.) 
36284,94 96484,70 222863,10 123037,00 81996,48 

Загальна кількість інформації (г.байт) 5,5 6,2 7,7 1,2 1,2 

Загальна кількість інформації, що передається 

підприємством на зберігання (г.байт) 
0,92 1,03 1,28 0,20 0,20 

Кількість прийнятих рішень в управлінській 

діяльності та генерованих звітів у результаті 

одержання інформації (шт.) 

32 35 41 4 5 

Загальна чисельність прийнятих та відхилених 

управлінських рішень (шт.) 
43 46 48 5 7 

Час, необхідний на обробку та передачу 

інформаційних даних (год.) 
13 12 10 4 4 

Прибуток (збиток) за результатами інформаційного 

забезпечення (грн.) 
-2187,64 -3405,08 12469,10 -3724,98 -8958,74 

Примітка: складено автором  

 

По інформаційній діяльності існує ряд проблем, дана діяльність збиткова, 

відсутній підрозділ по роботі з інформацією, відбулося погіршення обробки 

інформаційних даних, їх передачі та необхідно вжити заходів до виходу з 

кризового стану, стабілізації фінансових показників, виділення коштів на даний 

вид діяльності, фінансування купівлі сучасного програмного забезпечення, 

коригування стратегії розвитку, цілей діяльності, залучення фінансової 

допомоги. 

Не краща ситуація спостерігається за показниками інформаційного 

забезпечення по ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» (табл. 3.6). 

Аналізування ряду показників дозволило відзначити таке. Рівень витрат на 

інформаційне забезпечення за 2017 р. відносно 2016 р. скоротився на 20% 

внаслідок скорочення загальних витрат по підприємству та витрачання коштів 

на інформаційне забезпечення. Відбулося незначне покращення забезпеченості 

персоналу інформаційними даними, адже у 2017 р. відносно 2016 р. підвищився 
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рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності підприємства, що 

пояснюється відсутністю у 2016 р. працівників інформаційної сфери та 

зростанням загальної чисельності працівників. Спостерігається скорочення 

частки прийнятих рішень в управлінській діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення за аналізований період відносно 2016 р. на 11%, 

що відображає неефективність прийняття даних рішень внаслідок використання 

недостовірної інформації.  

Таблиця 3.6 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 0,09 0,10 0,15 0,20 0,16 

Рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності 

підприємства 

0,01 0,01 0,01 0,00 0,05 

Частка прийнятих рішень в управлінській діяльності на основі 

використання інформаційного забезпечення 

0,74 0,76 0,85 0,80 0,71 

Показник витрачання часу на обробку та передачу 

інформаційних даних 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на підприємстві 0,83 0,78 0,75 0,67 0,67 

Показник ефективності інформаційного забезпечення процесу 

управління 

-0,06 -0,04 0,06 -0,03 -0,11 

Рівень використання інформації в управлінській діяльності 0,43 0,38 0,47 0,37 0,35 

Показник комп’ютеризації управлінської діяльності 40,58 40,58 40,58 0,00 7,00 

Примітка: складено автором  

 

Відбулося погіршення забезпечення інформаційними даними 

управлінської діяльності, адже показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління у 2016-2017 рр. мав від’ємне значення 

(табл. 3.6). На підприємстві інформаційні дані є недоступними для більшості 

працівників, оскільки рівень доступності інформаційних даних на підприємстві 

за 2016-2017 рр. значно скоротився. Відбулося зменшення кількості інформації, 

яка використовується для прийняття управлінських рішень, адже знизився 

рівень використання інформації в управлінській діяльності у 2017 р. відносно 

2016 р. на 5%. Більшість інформаційних даних обробляються протягом 

тривалого періоду, що підтверджує показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних. Перелік проаналізованих показників є 

підтвердженням неефективного інформаційного забезпечення, існування 
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проблем з використанням інформаційних даних, що обумовлено незадовільним 

фінансовим станом та на підприємстві доцільно вжити термінових заходів для 

виходу з кризи, покращення управлінської діяльності, результативності 

функціонування та інформаційного забезпечення. 

Результати аналізу показників інформаційної діяльності по 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» за 2013-2017 рр. наведені в табл. 3.7. 

Підприємство перебуває у складному стані внаслідок переважання збитків у 

2016-2017 рр. Збитковість підприємства, розміри його функціонування, масове 

скорочення працівників, відсутність вільних фінансових ресурсів, обсягів 

виробництва та збуту продукції обумовили скорочення витрат на здійснення 

інформаційної діяльності за аналізований період відносно 2016 р. на 54% 

(рис. 3.3). Відсутність обсягів виробництва та збуту продукції позначилися на 

витратах на інформаційне забезпечення інноваційної діяльності, що 

скоротилися на 71% відносно 2016 р., тобто інноваційний розвиток знаходився 

на низькому рівні. Також у 2016-2017 рр. інформаційна діяльність була 

збитковою внаслідок збитковості фінансової діяльності.  

 

Рис. 3.3. Динаміка ефективності інформаційної діяльності по 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Примітка: сформовано автором  

 

Внаслідок відсутності працівників інформаційної сфери та підрозділу 

інформаційного забезпечення скоротилася загальна кількість інформації на 

4 г.байт, а також відбулося зменшення загальної кількості інформації, що 
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передається підприємством на зберігання на 0,67 г.байт відносно 2016 р. 

(табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Аналізування ефективності інформаційної діяльності по ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на інформаційне забезпечення інноваційної 

діяльності (грн.) 

8781,42 3590,75 20628,42 1391,04 397,49 

Витрати на здійснення інформаційної діяльності (грн.) 39516,39 4308,90 27504,56 11128,32 5068,07 

Загальна кількість інформації (г.байт) 3,2 3,6 4,1 4,8 0,8 

Загальна кількість інформації, що передається 

підприємством на зберігання (г.байт) 

0,53 0,60 0,68 0,80 0,13 

Кількість прийнятих рішень в управлінській діяльності 

та генерованих звітів у результаті одержання 

інформації (шт.) 

33 36 38 40 2 

Загальна чисельність прийнятих та відхилених 

управлінських рішень (шт.) 

40 45 51 56 3 

Час, необхідний на обробку та передачу 

інформаційних даних (год.) 

18 19 20 20 2 

Прибуток (збиток) за результатами інформаційного 

забезпечення (грн.) 

2647,40 -257,32 1248,52 -392,84 -218,96 

Примітка: складено автором  

 

Загальне скорочення фінансових показників на підприємстві спричинило 

у 2017 р. зменшення кількості прийнятих рішень в управлінській діяльності та 

генерованих звітів у результаті одержання інформації на 38 шт. та загальної 

чисельності прийнятих та відхилених управлінських рішень на 53 шт. у 

порівнянні з 2016 р. (табл. 3.7). Одночасно зменшення кількості інформаційних 

даних та відсутність працівників інформаційної сфери спричинили скорочення 

часу, необхідного на обробку та передачу інформаційних даних на 18 год. у 

2017 р. відносно 2016 р. Ефективність інформаційної діяльності потребує 

покращення за умови налагодження фінансового стану та результатів 

фінансово-господарської діяльності, оскільки на підприємстві є суттєві 

проблеми та слід вжити коригуючих заходів. 

На досліджуваному підприємстві ПрАТ «Львівський жиркомбінат» за 

2013-2017 рр. сформувалася подібна ситуація щодо показників інформаційного 

забезпечення (табл. 3.8). Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

скоротився проти 2016 р. на 6% внаслідок скорочення всіх видів витрат 

підприємства. Рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності 
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підприємства у 2017 р. був відсутнім внаслідок відсутності працівників 

інформаційної сфери та скорочення загальної кількості інформаційних даних.  

Таблиця 3.8 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по ПрАТ «Львівський 

жиркомбінат» у 2013-2017 рр.  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 0,09 0,01 0,04 0,024 0,026 

Рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності 

підприємства 
0,01 0,01 0,01 0,011 0,00 

Частка прийнятих рішень в управлінській діяльності на 

основі використання інформаційного забезпечення 
0,83 0,80 0,75 0,71 0,67 

Показник витрачання часу на обробку та передачу 

інформаційних даних 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на підприємстві 0,71 0,75 0,77 0,82 0,30 

Показник ефективності інформаційного забезпечення 

процесу управління 
0,07 -0,06 0,05 -0,04 -0,04 

Рівень використання інформації в управлінській діяльності 0,99 0,66 0,99 0,57 0,47 

Показник комп’ютеризації управлінської діяльності 37,83 35,17 38,60 36,43 0,00 

Примітка: складено автором  

 

Значне скорочення сталося по частці прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання інформаційного забезпечення у порівнянні з 

2016 р. на 7%, тобто більшість рішень приймалися без обробки та аналізу 

інформаційних даних (табл. 3.8). Погіршилося використання інформації в 

процесі управління підприємством та скоротився рівень використання 

інформації в управлінській діяльності на 17%, знизився показник ефективності 

інформаційного забезпечення процесу управління на 22% у порівнянні з 2016 р. 

Більша частка інформації не доступна для персоналу, про що свідчить рівень 

доступності інформаційних даних на підприємстві, який за 2017 р. знизився на 

63% у порівнянні з 2016 р. Підприємство не забезпечене сучасним обладнання, 

адже у 2017 р. кількість комп’ютеризованих робочих місць становила 1 шт., 

системного адміністратора не було та показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності був відсутнім. Подібно до вище зазначених підприємств, на 

ПрАТ «Львівський жиркомбінат» сформувався низький рівень інформаційного 

забезпечення та для його покращення необхідно відновити фінансовий стан, 

покрити збитки, залучити додаткові фінансові ресурси, спрямувати кошти на 

інформаційну діяльність. 



160 
 

Вивчення ефективності інформаційної діяльності проведено по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та визначено, що відбулося 

незначне покращення інформаційної діяльності (табл. 3.9).  

Таблиця 3.9 

Аналізування ефективності інформаційної діяльності по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Витрати на інформаційне забезпечення 

інноваційної діяльності (грн.) 

56164,92 98451,59 188273,50 157720,40 118696,70 

Витрати на здійснення інформаційної 

діяльності (грн.) 

252742,10 437562,60 775243,60 591451,40 488751,30 

Загальна кількість інформації (г.байт) 9,40 11,62 13,23 14,07 15,21 

Загальна кількість інформації, що передається 

підприємством на зберігання (г.байт) 

1,57 1,94 2,21 2,35 2,54 

Кількість прийнятих рішень в управлінській 

діяльності та генерованих звітів у результаті 

одержання інформації (шт.) 

20 25 32 37 40 

Загальна чисельність прийнятих та відхилених 

управлінських рішень (шт.) 

30 42 54 57 61 

Час, необхідний на обробку та передачу 

інформаційних даних (год.) 

7 6 5 4 3,5 

Прибуток (збиток) за результатами 

інформаційного забезпечення (грн.) 

5237,68 -1738,94 18532,92 -2364,88 2413,18 

Примітка: складено автором  

 

Діяльність підприємства у 2017 р. була прибутковою на відміну від 

2016 р. та це сприяло отриманню прибутку за результатами інформаційного 

забезпечення. Проте, спостерігається незначне скорочення у 2017 р. відносно 

2016 р. витрат на інформаційне забезпечення інноваційної діяльності на 25% та 

витрат на здійснення інформаційної діяльності на 17%, що обумовлено 

отриманими збитками у 2016 р. (табл. 3.9). За 2017 р. відбулося покращення 

використання інформаційних даних та підвищилися загальна кількість 

інформації на 1,14 г.байт і загальна кількість інформації, що передається 

підприємством на зберігання на 0,19 г.байт порівняно з 2016 р. Відбулося також 

покращення обробки інформаційних даних та скоротився час, необхідний на 

обробку та передачу інформаційних даних на 0,5 год. відносно 2016 р. за 

рахунок функціонування інформаційного відділу. Покращилася ефективність 

прийняття управлінських рішень, що підтвердило зростання показників у 

2017 р. За аналізований період спостерігається покращення інформаційної 
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діяльності та поступове зростання показників і для подальшого розвитку слід 

підтримувати таку динаміку, фінансувати інформаційну сферу. 

За показниками інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» також у 2017 р. відбулося зростання (табл. 3.10). 

Підтвердженням налагодження комп’ютеризації управлінської діяльності, 

забезпечення інформаційними даними процесу управління, раціональності 

прийняття рішень, достатності працівників інформаційної сфери, витрачання 

коштів на інформатизацію підприємства є зростання таких показників у 2017 р.: 

показник комп’ютеризації управлінської діяльності; показник ефективності 

інформаційного забезпечення процесу управління; частка прийнятих рішень в 

управлінській діяльності на основі використання інформаційного забезпечення; 

рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності підприємства; 

рівень витрат на інформаційне забезпечення.  

Таблиця 3.10 

Аналізування ефективності інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 

Рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності 

підприємства 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Частка прийнятих рішень в управлінській діяльності на основі 

використання інформаційного забезпечення 
0,67 0,60 0,59 0,65 0,66 

Показник витрачання часу на обробку та передачу інформаційних 

даних 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на підприємстві 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Показник ефективності інформаційного забезпечення процесу 

управління 
0,05 -0,02 0,10 -0,02 0,01 

Рівень використання інформації в управлінській діяльності 1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Показник комп’ютеризації управлінської діяльності 26,06 27,53 21,80 12,08 25,75 

Примітка: складено автором  

 

Також на підприємстві раціональним є організація обробки інформації та 

незмінне значення мав показник витрачання часу на обробку та передачу 

інформаційних даних у 2013-2017 рр. (табл. 3.10). Більшість інформаційних 

даних є доступними для працівників, що підтверджує значення рівня 

доступності інформаційних даних на підприємстві у 2013-2017 рр. На високому 

рівні у 2013-2017 рр. знаходиться рівень використання інформації в 
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управлінській діяльності, що свідчить про ефективність використання даних та 

постійне їх застосування. На підприємстві покращилася ефективність 

інформаційного забезпечення та слід аналізувати її рівень, прогнозувати 

управлінську діяльність в подальшому для виявлення можливого погіршення, 

вжиття відповідних заходів (Лозиченко, 2018e). 

Більшість проаналізованих підприємств харчової промисловості мають 

низький рівень інформаційної діяльності та інформаційного забезпечення. 

Покращення відбулося лише на ПрАТ «Ніжинський жиркомбінат» та 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод». Для інших підприємств 

характерні такі проблеми: відсутність сучасних інформаційних технологій; 

недостатня кількість комп’ютеризованих робочих місць; відсутність окремого 

підрозділу по роботі з інформаційним забезпеченням; нестача фінансування; 

відсутність працівників по роботі з інформацією; нераціональність 

управлінських рішень; неефективна обробка інформації та поширення 

недостовірних даних; ускладнення обробки інформації та витрачання часу на її 

опрацювання; збитковість діяльності; погіршення управлінської діяльності; 

зниження фінансових показників; використання неякісної інформації; погана 

система документообігу; підвищення витрат часу на прийняття рішень; 

неефективна організація роботи; відсутність власних фінансових ресурсів; 

обмежений доступ до інформації (Лозиченко, 2018h). Одним із напрямів 

вирішення даних проблем є впровадження системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення та системи інформаційного забезпечення управління діяльністю 

промислових підприємств. Їх використання дасть змогу організувати 

управлінську діяльність, процес інформаційного забезпечення за умови 

вирішення фінансових труднощів, що дозволить ефективно управляти всіма 

напрямами діяльності, впровадити інноваційні технології, досягти цілей, 

підвищити результативність функціонування, рівень розвитку.  
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3.2. Взаємозв’язок інформаційного забезпечення із складовими 

системи управління   

 

Розвиток та функціонування підприємств харчової промисловості в 

умовах конкурентного середовища залежить від ефективності управління. 

Одночасно, зростання економічного потенціалу залежить від застосування 

системи управління діяльністю. За ринкових умов господарювання в країні 

спостерігається неефективність господарської діяльності підприємств харчової 

промисловості. Тому для відновлення ефективного функціонування 

підприємств доцільного покращити управління ними. Поряд з цим, 

ефективність управління діяльністю підприємства залежить від використання 

інформації та забезпеченості відповідними даними.  

В процесі управління підприємством існує потреба у використанні 

зовнішньої інформації, а також внутрішньої інформації. Тобто вищеозначена 

інформація повинна бути достовірною, своєчасною, доступною та доцільною 

для прийняття ефективних управлінських рішень, організації процесу 

виробництва, дослідження змін в зовнішньому середовищі, коригування 

внутрішнього середовища, досягнення бажаних результатів діяльності. За 

умови достатнього рівня інформаційного забезпечення управління на 

підприємстві існуватиме можливість до зростання конкурентоспроможності, 

виходу з кризового стану, зростання ефективності функціонування.  

Важливою передумовою ефективного управління підприємствами 

харчової промисловості є впровадження системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (підрозділ 2.3) та комплексна оцінка ефективності даної системи, 

що дасть змогу сформувати напрями розвитку, прийняти раціональні 

управлінські рішення, аналізувати вплив зовнішнього середовища. Тому для 

налагодження управління підприємством, покращення інформаційного 

забезпечення, зростання результатів діяльності, своєчасного прийняття рішень, 

стабільності розвитку існує потреба у застосуванні системи управління.  
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В науковій літературі достатньо ґрунтовно досліджено питання 

інформаційного забезпечення процесу управління, використання 

інформаційних даних, впровадження інформаційних систем та сучасних 

технологій в роботу підприємства, ефективності управління діяльністю, оцінки 

рівня ефективності управління, характеристики можливих рівнів управління та 

інформаційного забезпечення, напрямів покращення управлінської діяльності 

(Лозиченко, 2018k). Серед вітчизняних та зарубіжних науковців дослідженням 

окреслених питань займалися: Драган О.І., Бергер А.Д. (2019); Череп А.В., 

Павленко А.І. (2018, с. 162-171); Шпак Ю.Н. (2018); Нагорна І.В. (2017, с. 189-

191); Панькова К.В. (2018); Савицька О.М., Гафтуняк М.І. (2017); 

Кареліна О. В., Гарматій Н.М. (2016, с. 172-191); Круш П.В., Нетяга А.В. 

(2016); Лісовський І.В. (2016); Тронь С.П. (2016); Варналій З.С., Клевчік Л.Л. 

(2015); Веретін Л.С. (2015); Гринчак О.В., Давлетханова О.Х., Миколайчук Я.Л. 

(2015); Худоба К.В. (2015); Гоголь Т.А. (2014); Новдурі Ш. (2014); 

Сидорчук І.П. (2014); Темнікова Н.В. (2014); Чала Ю.В. (2014); Черешнюк О.М. 

(2014); Антошко Т.Р. (2013); Бельтюков Є.А. (2013); Бондарчук М.К., 

Воляник Г.М. (2013); Борисенко О.Є. (2013); Хачані С., Гзара Л., Вержус Х. 

(2013); Яремова М.І. (2013); Бережний С. (2012); Новдурі Ш., Аль-Досарі Ш. 

(2012); Панетто Х., Сесіль Дж. (2012); Тюха І.В. (2012); Яхіа Е., Обрі А., 

Панетто Х. (2012); Чунарьова А., Чунарьов А. (2012); Цибульська Е.І. (2011); 

Ворона О.В. (2010, с. 127-132); Крістєв А. (2010); Сержанов В.В. (2004); 

Браун Дж., Чжан Дж. (1999); Моліна А., Санчес Дж.М., Кусяк А. (1999); 

Сова Ж.Ф., Засман Ж.А. (1992); Гельман Х. (1990); Засман Ж.А. (1987).   

Зважаючи на дослідження вчених та удосконалену нами систему 

управління діяльністю промислових підприємств на засадах використання 

інформаційного забезпечення (підрозділ 2.3), можна рекомендувати механізм 

або порядок оцінювання ефективності системи управління для підприємств 

харчової промисловості. Крім того, на сьогоднішній день відсутній єдиний 

підхід до оцінювання ефективності управління на промислових підприємствах 

та авторами не визначено доцільність використання інформаційних даних, 
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можливі результатами від управління в контексті інформаційного забезпечення, 

порядок проведення економічного оцінювання, розрахунок інтегральних 

показників та загальний рівень ефективності управління (Лозиченко, 2018k). 

Тому існує потреба у розробці науково-методичного підходу який би 

враховував вище означені особливості та дозволив провести оцінку 

ефективності управління на підприємствах харчової промисловості (Лозиченко 

та Крилов, 2018b, с. 82-87).  

Тобто, нами пропонується науково-методичний підхід до оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення (ОЕІЗ), який дозволить визначити 

ефективність системи управління, раціональність використання інформації, 

результати від впровадження системи та стабільність функціонування. 

Науково-методичний підхід ґрунтується на використанні порядку здійснення 

економічного оцінювання та дозволяє оцінити маркетингову, інноваційну, 

комерційну, виробничу, соціальну, фінансово-економічну ефективність та 

ефективність інформаційної діяльності, обчислити інтегральний показник за 

умови використання інформаційного забезпечення, шляхом розрахунку 

коефіцієнта вагомості та конкордації, застосування шкали оцінювання, що 

сприятиме впровадженню інформаційних технологій в процес управління, 

наданню інформації всім рівням управління, безперервності використання 

інформаційних даних, раціональному використанню системи управління, 

організації управління діяльністю, удосконаленню, підвищенню надійності 

інформації для кожного виду діяльності та їх ефективності, прийняттю 

раціональних управлінських рішень, досягненню стратегічних цілей, 

формуванню напрямів розвитку підприємств.   

Передбачається, що застосування науково-методичного підходу до ОЕІЗ 

дозволить проаналізувати ефективність управління діяльністю (УД) 

підприємства, визначити особливості інформаційної діяльності, оцінити різні 

види ефективності управління, раціональність прийняти управлінських рішень, 

охарактеризувати проблеми в управлінні та інформаційному забезпеченні, 

визначити шляхи покращення роботи підприємств харчової промисловості, 

напрямки подальшого розвитку (Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87).   
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Нами виокремлено порядок реалізації науково-методичного підходу до 

ОЕІЗ та здійснення економічного оцінювання (рис. 3.4): 1 етап – визначення 

об’єкта дослідження та проведення економічного оцінювання; обрання 

суб’єктів проведення дослідження (виконавці – відділ інформаційного 

забезпечення); уточнення мети та цілей проведення дослідження; 2 етап – 

аналіз інформаційних даних щодо зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на 

управління підприємством; збір та опрацювання інформації про результати 

управління діяльністю, ефективність функціонування підприємств за 

аналізований період; 3 етап – вибір напрямів оцінювання системи управління 

діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення; обґрунтування обраних видів ефекту системи управління; 

визначення та аналіз базових показників за сформованими видами ефекту; 4 

етап – обрання способів та методів оцінювання показників, ефектів, 

інтегрального показника (проведення експертного оцінювання, розрахунку 

коефіцієнта конкордації Кендала); 5 етап – розроблення основ для розрахунку 

запропонованих видів ефекту системи управління за обраний період 

дослідження; обрання методів проведення оцінки та отримання 

узагальнюючого інтегрального показника, тобто розрахунок ефективності 

управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення; уточнення 

рівня ефективності управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення відповідно до шкали оцінювання; 6 етап – розроблення основ для 

впровадження методики на підприємствах харчової промисловості та 

проведення відповідних розрахунків показників, ефектів та інтегрального 

показника; отримання результатів та аналіз динаміки кожного виду ефекту і 

показників для оцінювання ефективності; інтерпретація отриманих даних для 

прийняття управлінських рішень; 7 етап – систематизація проблем в управлінні 

підприємством та інформаційному забезпеченні; надання рекомендацій до 

вдосконалення системи управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення; 8 етап – розроблення 

заходів активізації управління діяльністю та інформаційного забезпечення 

підприємств на майбутнє.  
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Рис. 3.4. Порядок реалізації науково-методичного підходу до оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення 
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Рекомендовано для визначення об’єкта дослідження та проведення 

економічного оцінювання обрати наступні підприємства (рис. 3.4). Відповідно 

до науково-методичного підходу до ОЕІЗ об’єктом дослідження обрані 

підприємства харчової промисловості, що пояснюється проведеними 

дослідженнями в розділі 2 і підрозділі 3.1 та отриманими даними щодо рівня 

інформаційного забезпечення підприємств; забезпеченості актуальними 

інформаційними даними; чисельності працівників інформаційного відділу; 

загальної чисельності працівників; ефективності роботи менеджменту; 

здійснення управління основними сферами діяльності та отриманими 

результатами щодо зростання витрат чи доходів; рівня доходів та збитків за 

аналізований період; зростання прибутку за результатами використання 

інформації; ефективності роботи всіх структурних підрозділів; обсягів 

реалізованої продукції та наданих послуг; витрат на інформаційне 

забезпечення; загальних витрат підприємств; особливостей функціонування та 

розвитку підприємств харчової промисловості. На підставі вирахування 

отриманих даних було обрано для проведення подальших досліджень 

підприємство ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів» та ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», що 

сприятиме проведенню достовірних розрахунків (Лозиченко та Крилов, 2018b, 

с. 82-87).   

Відповідно до наведеної послідовності основними суб’єктами проведення 

дослідження на підприємствах харчової промисловості є відділ інформаційного 

забезпечення (рис. 3.4). На більшості підприємствах подібний відділ відсутній і 

тому доцільно виділити кошти на його створення, подальшу виплату заробітної 

плати працівникам відділу. Ми вважаємо, що у відділі інформаційно 

забезпечення повинно працювати від п’яти до двадцяти працівників в 

залежності від загальної чисельності працівників підприємства. Основним 

завданням даного відділу є аналіз інформаційних даних, обробка, передача, 

зберігання інформації, визначення достовірної, актуальної інформації, оцінка 

забезпечення інформацією процесу УД підприємства та розрахунок 
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економічності управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення. Тому в процесі господарської діяльності підприємства доцільним 

є планування роботи відділу інформаційного забезпечення, визначення 

необхідної кількості працівників, суми фінансового забезпечення, 

облаштування робочих місць програмним забезпеченням, формування графіку 

роботи відділу, розміру оплати праці, розробка завдань, цілей, визначення 

термінів виконання робіт, контроль за діяльністю відділу, застосування різного 

роду стимулів та санкцій тощо (Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87).  

Визначивши суб’єктів проведення дослідження уточнюють мету та цілі 

проведення дослідження. Метою дослідження є проведення достовірної оцінки 

маркетингового, інноваційного, комерційного, виробничого, соціального, 

фінансово-економічного ефекту та ефективності інформаційної діяльності, 

показників за відповідним видом ефекту, значення інтегрального показника, 

тобто оцінювання ефективності управління діяльністю аналізованих 

підприємств та забезпеченості інформаційними даними кожного напряму 

управління. Основними цілями дослідження слід вважати: збір необхідних 

даних про УД підприємств; аналіз даних про інформаційне забезпечення на 

підприємствах; вибір ефектів та показників щодо УД, характерних для 

підприємств харчової промисловості; врахування при виборі показників та 

видів ефектів інформаційного забезпечення; формування достовірного, 

простого, не затратного, ефективного способу оцінювання економічності 

управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення; 

проведення експертного опитування групи експертів на підприємствах; 

залучення до групи експертів кваліфікованих спеціалістів; розрахунок 

коефіцієнта конкордація для визначення узгодженості думок експертів; 

застосування методичних розробок на підприємствах; визначення меж 

коливання інтегрального показника та шкали оцінювання; з’ясування 

ефективності управління діяльністю та її взаємозв’язку з інформаційним 

забезпеченням; розроблення напрямів стабілізації процесу управління 

(Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87).  
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Після визначення мети та задля конкретизації процесу проведення 

дослідження доцільним є аналіз інформаційних даних щодо зовнішніх та 

внутрішніх факторів впливу на управління підприємством. Подібну інформацію 

слід опрацювати відділу інформаційного забезпечення та з’ясувати перелік 

загроз, ризиків, негативних чинників зовнішнього середовища, що впливають 

на управління підприємства та є причиною погіршення аналізованих 

показників. При подальших розрахунках доцільним є врахування даних про 

вплив чинників ринкового середовища, що сприятиме проведенню більш 

точного оцінювання, врахуванню всіх аспектів впливу на управління 

діяльністю, інформаційне забезпечення та конкретизації, уточненню 

розрахунків на підприємствах харчової промисловості (Лозиченко та Крилов, 

2018b, с. 82-87).  

В запропонованій послідовності проводиться збір та опрацювання 

інформації про результати УД, ефективність функціонування підприємств за 

аналізований період (рис. 3.4). Нами проаналізовано наступну інформацію: 

результати виробничої діяльності; дані господарської діяльності; 

платоспроможність; наявність конкурентних переваг; рівень фінансової 

незалежності; рентабельність діяльності; взаємодія з партнерами; достатність 

фінансового забезпечення; використання матеріальних, фінансових, трудових 

ресурсів; розмір витрат; рівень збитковості чи прибутковості діяльності; 

ефективність діяльності кожного підрозділу підприємства; результативність 

управління діяльністю підприємства; результати управління основними 

напрямами діяльності; рівень заборгованості; використання основних фондів. 

Подібна інформація є необхідною для проведення аналізу, використовується 

для оцінки ефективності УД підприємств харчової промисловості, узагальнення 

даних та формування висновків щодо достатності інформаційного 

забезпечення, результативності процесу управління (Лозиченко та Крилов, 

2018b, с. 82-87).  

Також, обираються напрями оцінювання системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 
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забезпечення, тобто визначаються можливі види ефектів від використання 

системи управління. Види ефектів виділено шляхом врахування інформації 

щодо ефективності діяльності підприємств, проведення УД, застосування 

системи управління, використання інформаційних даних в процесі управління 

(Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87).  

В роботі запропоновано виділити ефекти, що дозволять оцінити 

ефективність системи управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення:  

– маркетинговий ефект – зібрання та опрацювання інформації щодо 

ринків збуту продукції, рівня цін, попиту споживачів, рівня конкурентної 

боротьби, ефективності роботи постачальників, достатності сировини та 

матеріалів, потреби покупців у виробництві нового виду продукції, оновленні 

властивостей продукції, наявності контрактів на поставку продукції, 

ефективності рекламних заходів, процесу просування продукції споживачам та 

на основі цього визначається раціональність роботи маркетингового відділу, 

динаміка продажу продукції, отримана виручка від реалізації, розмір понесених 

витрат;  

– інноваційний ефект – тобто передбачається дослідження ефективності 

впровадження сучасних методів управління, інформації щодо ринку інновацій, 

інноваційних розробок конкурентів, впровадження нового обладнання на 

підприємствах за кордоном, достатності інвестиційного капіталу для заміни 

спрацьованого обладнання, впровадження сучасних розробок, нововведень у 

виробництво та оцінюється загальний рівень інноваційності управління, 

результати від застосування інновацій на підприємстві;  

– комерційний ефект – аналіз інформаційних даних щодо обсягів збуту 

продукції, задоволення потреб клієнтів, злагодженості роботи системи 

транспортування товарів, поширення інформації про товар серед споживачів, 

асортименту продукції, формування та прогнозування попиту на товар, 

своєчасного обслуговування споживачів, роботи працівників, динаміки обсягів 

збуту продукції, потреб та вподобань покупців, управління збутом продукції, 
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що є доцільним для оцінки отриманого прибутку, визначення ефективності 

прийнятих рішень, напрямів вдосконалення комерційної діяльності;  

– виробничий ефект – передбачається обробка інформації щодо 

ефективності виробництва продукції, частки зношеного обладнання, ступінь 

оновлення основних засобів, раціональність використання основних 

виробничих фондів, впровадження сучасного устаткування, раціональності 

використання ресурсів, частки залишків нереалізованої продукції, рівня 

автоматизації та механізації виробничого процесу, якості продукції та 

дотримання норм, стандартів при її виготовленні, що дозволяє визначити 

ефективність організації виробництва та суму витрачених коштів, динаміку 

покриття понесених витрат, прибутковість діяльності;  

– соціальний ефект – аналізується масив інформаційних даних про 

роботу кадрової служби, злагодженість роботи працівників, соціально-

психологічний клімат в колективі, впровадження сучасних методів мотивації 

працівників, оснащення робочих місць сучасним обладнанням, співвідношення 

обсягу виробленої продукції та оплати праці, рівень кваліфікації та освіти 

працівників, частоту підвищення кваліфікації та перепідготовки, динаміку 

застосування адміністративних покарань, можливість кар’єрного зростання, що 

дасть змогу оцінити ефективність роботи персоналу, рівень продуктивності 

праці, обсяги виробництва, прибутковість діяльності;  

– фінансово-економічний ефект – на підприємстві досліджується 

інформація про фінансове забезпечення, раціональність розподілу та 

використання ресурсів, достатність персоналу, напрями витрачання коштів, 

частку інвестиційних ресурсів, ефективність управління грошовими потоками, 

суми податкових зобов’язань, виплати відсотків за кредитами, планування 

фінансової діяльності, рентабельність продукції, забезпеченість матеріалами, 

формування цін на продукцію, доцільність виробництва нового виду продукції, 

суми понесених витрат та отриманих доходів, результати виробничо-

господарської діяльності, механізм оплати праці, ефективність діяльності, 

здійснення контролю за економічно діяльністю, що дозволить оцінити 
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господарську діяльність, ефективність функціонування, раціональність 

прийняття управлінських рішень, визначити напрями покращення фінансової, 

економічної діяльності, системи господарювання;  

– ефективність інформаційної діяльності – проводиться оцінка 

ефективності інформаційно діяльності, забезпеченості процесу управління 

інформаційними даними, раціональності їх використання та досліджується 

витрачання коштів на інформаційну діяльність, чисельність персоналу 

інформаційного відділу, достатність технологічного, програмного 

забезпечення, забезпеченість робочих місць персональними комп’ютерами, 

витрачання часу на обробку інформації, раціональність обробки, використання, 

поширення, зберігання, передачі інформації, доступність даних для 

працівників, частка достовірних та застарілих інформаційних даних, рівень 

автоматизації виробництва, виконання завдань на підприємстві, а також 

приймається рішення щодо забезпеченості інформацією кожного виду ефекту у 

системі управління.  

Аналіз вказаних видів ефекту свідчитиме про рівень взаємозв’язку 

кожного елементу системи управління, достатність інформаційного 

забезпечення кожного елементу та системи в цілому, результативність 

досліджуваної системи, управління діяльністю підприємства та прибутковість 

його функціонування (Лозиченко, 2018f, с. 131-135).  

Обрання даних видів ефекту системи управління передбачено тим, що 

саме вони перебувають у тісному взаємозв’язку із інформаційним 

забезпеченням, відображають достатність інформаційних даних в системі 

управління, впливають на вибір базових показників. Наведені види ефектів 

дозволять оцінити ефективність управління підприємством, використання 

системи управління, інформаційного забезпечення для подальшого 

впровадження інформаційних технологій в процес управління.  

Ефективність функціонування системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення можливо оцінити лише на підставі ґрунтовного дослідження та 
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розрахунку кожного виду ефективності, аналізу процесу УД та його 

особливостей, зовнішніх та внутрішніх чинників впливу на можливі види 

ефекту від здійснення управління, їх належного інформаційного забезпечення, 

що відобразить раціональність управлінських рішень, стабільність 

функціонування та розвиток підприємства.   

Вибір базових показників за сформованими видами ефекту проводиться 

після обрання відповідних видів ефекту, адже дані показники є критеріями 

оцінки результативності управління за кожним видом ефекту, достатності 

інформаційних даних, визначають взаємозв’язок між показниками та кожним 

видом ефекту. Під час вибору показників доцільно ґрунтовно аналізувати 

інформаційні дані попередніх етапів послідовності, що дозволить обрати ті 

показники, які відображають ефективність відповідних елементів системи 

управління, напрямів діяльності, тобто дозволять оцінити обрані види ефектів 

від управління діяльністю підприємства (Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87). 

Для оцінювання маркетингового ефекту нами передбачено проведення 

розрахунків за такими показниками: рентабельність витрат на збут (Рвз); темп 

зростання обсягів реалізованої продукції (Тзрп); рентабельність продажу 

продукції (Рпп); співвідношення витрат на маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої продукції (Свмдрп); співвідношення витрат на 

стимулювання збуту й обсягу реалізованої продукції (Свсзрп); коефіцієнт 

надійності інформаційних даних для маркетингової діяльності (Кнідмд). 

Проведені розрахунки дозволять проаналізувати достатність інформаційних 

даних в управлінні маркетинговою діяльністю, взаємозв’язок між 

інформаційним забезпеченням та видом ефекту, оцінити її ефективність, 

результати збутової діяльності підприємств. За умови зростання 

маркетингового ефекту на підприємстві покращиться забезпеченість 

інформаційними даними управління маркетинговою діяльністю, сформуються 

можливості до подальшого розвитку та падіння показника є підтвердженням 

обмеженості інформаційних можливостей підприємства, погіршення 

інформаційного забезпечення процесу збутової діяльності.  
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Розрахунок інноваційного ефекту відображає взаємозв’язок між 

забезпеченістю інформацією та управлінням інноваційним розвитком 

підприємства, передбачає оцінку рівня розвитку інноваційного потенціалу, 

можливих ефектів від активізації інноваційної діяльності та перспектив 

розвитку структурних підрозділів, підприємства в цілому. Для визначення 

інноваційного ефекту від управління діяльністю підприємства проводиться 

розрахунок показників: рентабельність фінансових інвестицій (Рфі); 

наукоємність виробництва (НВ); питома вага інноваційної продукції у 

загальному обсязі реалізованої продукції (ПВіпорп); рентабельність 

інноваційної продукції (Ріп); коефіцієнт інвестування (Кі); рівень нововведень в 

інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності (Рнізід). Зростання 

інноваційного ефекту відображає зростання можливостей підприємства до 

впровадження інноваційних технологій, застосування сучасних методів 

управління, використання програмного забезпечення та обладнання робочих 

місць необхідним устаткуванням, але зниження даного ефекту підтверджує 

переважання застарілих, неефективних методів управління, брак інноваційних 

технологій, інвестиційного капіталу.  

Проведення розрахунків комерційного ефекту здійснюється для 

визначення ефективності управління діяльністю підприємства, тобто динаміки 

отриманого прибутку за певний період, швидкості залучення коштів, 

раціонального розміщення ресурсів, надання послуг з обслуговування та 

задоволення потреб клієнтів, раціональності процесу купівлі-продажу 

продукції, товарів, впровадження інформаційних технологій, організації 

діяльності підприємства. Розрахунок комерційного ефекту повинен 

враховувати аналіз наступних показників: коефіцієнт стійкості економічного 

росту (Ксер); коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кокз); 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз); рентабельність 

реалізації (Рр); оборотність запасів готової продукції (Озгп); рентабельність 

витрат обігу (Рво); рівень використання інформації в комерційній діяльності 

(Рвікд). Чим вище значення комерційного ефекту, тим краще організоване 
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управління структурними підрозділами, їх робота орієнтована на зростання 

прибутковості функціонування, існує достатній рівень інформаційного 

забезпечення управління комерційною діяльністю та низьке значення ефекту 

може говорити про погіршення ефективності діяльності, незадоволення потреб 

покупців, брак достатнього обсягу коштів.  

За умови розрахунку виробничого ефекту оцінюється ефективність 

управління виробничою діяльністю, достатність інформаційних даних для 

виробничого процесу, доступність інформації для керівництва, працівників, 

забезпеченість сучасним обладнанням, організація процесу виробництва 

продукції, впровадження технічного та програмного забезпечення, 

злагодженість роботи структурних підрозділів та швидкість обміну 

інформацією, обсяги виробництва продукції, залишки нереалізованої продукції, 

доцільність виробництва продукції з новими властивостями, частка зношених 

основних засобів, процес виготовлення виробів, потреба у сировині та 

матеріалах, дотримання плану-графіку виробництва продукції, потреба у 

виробничих потужностях, частка готової продукції, відходів, витрачання 

матеріалів, понесені витрати. Чим вище значення виробничого ефекту, тим 

краще на підприємстві організоване управління виробничою діяльністю, 

зростають масштаби виробництва, витрачання коштів є раціональним, 

структурні підрозділи своєчасно отримують інформаційні дані, зростає виручка 

від реалізації продукції та зниження ефекту підтверджує скорочення 

виробничих потужностей підприємства, незабезпеченість процесу виробництва 

інформацією, прийняття неефективних управлінських рішень, втрату 

конкурентних позицій на ринку, неефективність стратегії розвитку. Для 

оцінювання ефекту обрані такі показники: рентабельність виробництва (Рв); 

рентабельність продукції (Рп); коефіцієнт фізичного зносу (Кфз); витрати на 1 

грн реалізованої продукції (Врп); фондовіддача (Фв); коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва (Кмв); продуктивність праці (Пп); темпи зміни 

середньої заробітної плати (Тззп); показник комп’ютеризації виробничої 

діяльності (Пквд).  
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Оцінка соціального ефекту є необхідною для визначення 

результативності управління соціальною діяльністю, тобто забезпеченості 

керівництва підприємства, структурних підрозділів інформаційними даними 

для цілеспрямованого управління колективом, працівниками, своєчасного 

виконання ними поставлених завдань, визначення відповідальності за 

порушення трудової дисципліни та досягнення цілей підприємства, зростання 

прибутків, скорочення витрат. Крім того, зростання соціального ефекту є 

підтвердженням впровадження сучасних методів управління працівниками, 

налагодження соціально-психологічного клімату в колективі, створення умов 

для розвитку працівників, їх навчання та підвищення кваліфікації, пожвавлення 

інформатизації управління соціальною діяльністю, задоволення потреб 

робітників, оснащення робочих місць сучасним обладнанням, застосування 

методів мотивації, зацікавлення результатами роботи, зростання результатів 

функціонування підприємств. За умови зниження даного ефекту відбувається 

погіршення управління соціальною діяльністю, обмеження поширення 

інформації серед працівників, не врахування інтересів персоналу, зменшення 

кількості робочих місць, погіршення умов праці, звільнення персоналу, падіння 

результативності роботи підприємства. Серед показників оцінки соціального 

ефекту виділено: коефіцієнт плинності кадрів (Кпк); коефіцієнт прийому кадрів 

(Кпк); коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк); середньорічна сума 

соціальних виплат в розрахунку на 1 працівника (Ссвп); рентабельність 

управління співробітниками (Рус); коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів (Кппк); рівень ефективності прийняття рішень щодо управління кадрами 

(Репрук); коефіцієнт ефективності управлінської діяльності (Кеуд); показник 

співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімум (Псзппм); частка 

співробітників, які користуються інформаційним забезпеченням (Чскіз).  

Дослідження та аналіз фінансово-економічного ефекту дозволять 

визначити результативність управління фінансово-економічною діяльністю та 

забезпеченість інформаційними даними даної діяльності, тобто доступність 

інформації щодо результатів господарської діяльності підприємства, 



178 
 

раціональності розподілу і застосування фінансових ресурсів, використання 

інвестиційного капіталу, динаміки заборгованості, співвідношення власного та 

позикового капіталу, розміру отриманого прибутку та виручки від реалізації 

продукції, загальної суми витрат, ефективності виробничої діяльності, обсягів 

виробництва та збуту продукції, рівня продуктивності праці, ефекту від 

впровадження програмного забезпечення та навчання працівників, керівників, 

рентабельності діяльності, використання основних засобів. Зростання 

фінансово-економічного ефекту є позитивним для підприємства та означає 

мінімізацію витрат, зростання результативності роботи працівників, 

раціональне застосування всіх ресурсів, зростання одержаних результатів, 

прибутковість функціонування та зниження ефекту є підтвердженням 

неефективності управління фінансово-економічною діяльністю. Для розрахунку 

ефекту нами визначено аналіз таких показників: коефіцієнт автономії 

(незалежності) (Ка); коефіцієнт фінансової залежності (Кфз); коефіцієнт 

самофінансування (Кс); коефіцієнт співвідношення позиченого і власного 

капіталу (Кспвк); коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл); коефіцієнт 

маневрування власного капіталу (Кмвк); коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс); рентабельність активів (Ра); коефіцієнт оборотності оборотних активів 

(Коа); коефіцієнт достатності програмного забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед).  

Розрахунок ефективності інформаційної діяльності відображає рівень 

забезпеченості процесу управління діяльністю інформаційними даними, вплив 

інформаційного забезпечення на визначені види ефекту, взаємозв’язок між 

достатністю інформації та результативністю кожного виду ефекту, необхідність 

використання та поширення інформації серед структурних підрозділів, 

керівництва, працівників та доцільність функціонування відділу 

інформаційного забезпечення для зростання ефективності обробки, зберігання, 

поширення, передачі, використання інформації. Чим вищий буде аналізований 

вид ефекту, тим краще використовуватиметься інформація в управлінні 

підприємством, передаватися інформація до всіх видів УД, буде зростати 
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кожний вид ефекту від управління діяльністю, вищими будуть можливості до 

розвитку інформаційного забезпечення, прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень, вдосконалення управління всіма процесами на 

підприємстві, покращення прибутковості діяльності. На підставі скорочення 

даного виду ефекту можна говорити про недостатність інформаційного 

забезпечення управління підприємством, використання недостовірної 

інформації, обмеженість доступу інформації для всіх видів УД, прийняття 

неефективних управлінських рішень. Серед показників оцінювання 

інформаційного ефекту наведено: рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз); рівень забезпечення працівниками інформаційної діяльності 

підприємства (Рзпідп); частка прийнятих рішень в управлінській діяльності на 

основі використання інформаційного забезпечення (Чпрудвіз); показник 

витрачання часу на обробку та передачу інформаційних даних (Пвчопід); рівень 

доступності інформаційних даних на підприємстві (Рдідп); показник 

ефективності інформаційного забезпечення процесу управління (Пеізпу); рівень 

використання інформації в управлінській діяльності (Рвіуд); показник 

комп’ютеризації управлінської діяльності (Пкуд). 

Зважаючи на визначені види ефекту та наведені показники проводиться 

обрання способів та методів подальшого оцінювання показників, ефектів, 

інтегрального показника. До таких методів оцінювання за результатами 

дослідження запропоновано віднести експертний метод, розрахунок 

коефіцієнта конкордації Кендала (Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87). 

Використання методу експертного опитування, послідовність визначення 

коефіцієнта вагомості висвітлено у працях багатьох науковців: Голодюк Г.І. 

(2014, с. 117-121); Мартинчик О.А. (2014); Байцар Р.І., Сколоздра М.М. (2013); 

Бубела Т.З., Бойко Т.Г., Походило Є.В., Столярчук П.Г. (2007).  

Використання зазначених методів для аналізування даних підприємств 

харчової промисловості дозволить конкретизувати вагомість обраних 

показників та наведених видів ефекту, визначити узгодженість думок експертів 

щодо вагомості оцінюваних показників, ефектів.  
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При застосуванні методу експертного опитування на підприємствах 

харчової промисловості було сформовано експертну групу у чисельності 

тринадцяти осіб та до складу групи залучено директора підприємства, 

керівництво підрозділів, працівників відділу інформаційного забезпечення, 

начальника даного відділу, фахівців та начальника підрозділу управління 

діяльністю, експертів у сфері управління та використання інформаційних 

даних. Експертну групу опитано на підставі використання відповідних даних, 

де потрібно було вказати рейтинг та оцінити вагомість видів ефекту, показників 

системи управління діяльністю промислових підприємств на засадах 

використання інформаційного забезпечення та проставити бали від одного до 

восьми для кожного з них. Тобто, експерти присвоїли відповідний бал для 

кожного виду ефекту, показників, що є різними за значенням і способом 

розрахунку та визначили важливість кожного з них. Результати експертного 

опитування зведено в Додатку А, табл. А.1-А.7 та Додатку Б, табл. Б.1-Б.14 і 

розраховано коефіцієнт вагомості всіх видів ефекту та показників відповідно до 

експертного методу (на підставі використання запропонованих вченими 

формул розрахунку). Проте, до експертного опитування було залучено 

тринадцяти осіб та отримано доволі різні результати коефіцієнта вагомості і 

тому слід перевірити узгодженість думок експертів (Лозиченко та Крилов, 

2018b, с. 82-87).  

Для підтвердження узгодженості думок експертної групи щодо 

важливості видів ефекту, показників розраховано коефіцієнт конкордації. Для 

проведення розрахунків коефіцієнта конкордації проаналізовано наукові праці 

вчених та використано відповідні формули: Бубела Т.З., Микийчук М.М., 

Гунькало А.В., Бойко О.В., Басалкевич О.Є. (2016); Тимошенко О.В., 

Коцюбівська К.І. (2016); Башинська І.О. (2015); Застело О.В. (2015); 

Защепкіна Н.М., Мусіна Т.А., Чопко К.В. (2015); Белов В., Чумаков В. (2011).  

Даний показник дозволить оцінити розбіжність чи узгодженість думок 

сформованої групи експертів стосовно вагомості, важливості запропонованих 

видів ефектів від застосування системи управління, обраних показників за 
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кожним видом ефекту для процесу управління підприємств. За умови 

наближення коефіцієнта конкордації до одиниці спостерігається ситуація до 

зростання узгодженості думок експертної групи та наближення коефіцієнта до 

нуля є підтвердженням розбіжності думок. В цілому, використання коефіцієнта 

конкордації дало змогу перевірити одностайність суджень групи експертів, 

тобто вони дотримуються схожого погляду щодо важливості ефектів в системі 

управління та їх слід врахувати для подальших розрахунків інтегрального 

показника (Додаток А, табл. А.1-А.7; Додаток Б, табл. Б.1-Б.14). Також 

розрахункові дані є підтвердженням єдності думок, правильності визначення 

ефектів від управління, вибору показників, формування експертної команди.   

Провівши експертне опитування, розрахунок коефіцієнта вагомості, 

коефіцієнта конкордації Кендала здійснено розроблення основ для розрахунку 

запропонованих видів ефекту системи управління за обраний період 

дослідження. Для обчислення кожного виду ефекту системи управління 

діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення слід скористатися формулою 3.1-3.2:  

 

,    (3.1) 

 

або  

 

 

,     (3.2) 

 

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;  
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БПЕУДІЗij – базові i-і показники j-тих ефектів управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення.  

На підставі обчислення всіх видів ефекту від управління діяльністю 

обрано спосіб проведення оцінки інтегрального показника ефективності 

управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення, який 

можна розрахувати за формулами 3.3-3.4:  

 

,    (3.3) 

 

або  

 

 

, (3.4) 

 

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;  

ПМеудіз – показник маркетингового ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення;  

ПІннеудіз – показник інноваційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення;  

ПКеудіз – показник комерційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення;  

ПВеудіз – показник виробничого ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення;  
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ПСеудіз – показник соціального ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення;  

ПФ-Ееудіз – показник фінансово-економічного ефекту управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення;  

ПІнфеудіз – показник інформаційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення.  

Враховуючи послідовність вищенаведених розрахунків (тобто визначення 

всіх видів ефектів управління діяльністю та інтегрального показника) слід 

зупинитися на уточненні рівня ефективності управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення відповідно до шкали оцінювання. 

Тому, перш ніж провести розрахунки за науково-методичним підходом до ОЕІЗ 

доцільно уточнити яким чином одержані результати можна інтерпретувати, 

тобто конкретизувати рівні ефективності УД та ІЗ.   

З урахуванням отриманих результатів запропоновано для уточнення 

ефективності управління підприємством за результатами ІЗ та ефективності 

системи управління використовувати шкалу оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення на промислових підприємствах. Використання 

шкали дозволить визначити рівень ефективності кожного елементу системи 

управління (видів ефекту), загальний рівень ефективності управління 

діяльністю та інформаційного забезпечення на підприємстві, відобразити 

взаємозв’язок між інформаційною діяльністю та процесом управління, більш 

точно інтерпретувати отримані результати дослідження, визначити напрями 

зростання ефективності управління діяльністю та шляхи здійснення подальшої 

інформатизації функціонування підприємств, прийняття зважених 

управлінських рішень щодо здійснення управління та забезпеченням 

інформацією, покращення роботи підприємств харчової промисловості 

(Лозиченко, 2018f, с. 131-135).  

На підставі врахування розрахункових значень кожного виду ефекту та 

інтегрального показника за аналізований період, значення яких перебуває в 

діапазоні від 0 до 1, нами запропоновано виокремити чотири рівні для 
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отриманих значень аналізованих показників. Тому, шляхом врахування значень 

одержаних розрахунків нами наведено такі рівні для очікуваних значень 

показників: високий рівень – зростання ефективності управління та 

інформаційного забезпечення; нормальний рівень – ефективність управління є 

достатньою для подальшого функціонування підприємства та інформація є 

доступною для всіх структурних підрозділів; низький рівень – відбувається 

погіршення управління діяльністю, існує обмежений доступ до інформаційних 

даних, можливе скорочення результатів функціонування; незадовільний рівень 

– неефективне управління діяльністю, відсутність інформаційного 

забезпечення, незабезпеченість підприємства працівниками по роботі з 

інформаційними даними, погіршення розвитку. Використання наведеної шкали 

є доцільним на підприємствах харчової промисловості, адже вона дозволить 

ґрунтовно, точно, достовірно інтерпретувати результати дослідження. Шкала та 

межі порогових значень, характеристика рівнів, напрями покращення наведені 

в табл. 3.11-3.12 (Лозиченко, 2018f, с. 131-135).  

Зростання рівня ефективності УД та ІЗ відображає можливості 

підприємств до стабільного функціонування, подальшого розвитку 

управлінської діяльності, інформатизації та нижче значення рівня демонструє 

труднощі в управлінні підприємством, злагодженості роботи структурних 

підрозділів, використанні інформаційних даних, фінансово-господарській 

діяльності. На підставі дослідження шкали оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення на промислових підприємствах та систематизації 

результатів дослідження видно, що її можна використовувати на підприємствах 

харчової промисловості в якості методу визначення рівня ефективності 

управління, інформаційного забезпечення, уточнення одержаних результатів та 

керівництво може сформувати способи, шляхи, напрями зростання 

ефективності управлінської діяльності, розвитку інформаційного забезпечення, 

прийняття раціональних управлінських рішень щодо забезпечення інформацією 

процесу управління, відновлення ефективності всіх видів діяльності, 

стабільності функціонування.  
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Таблиця 3.11 

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  
 

Таблиця 3.12 

Напрями покращення стану ефективності управління діяльністю підприємств 

харчової промисловості та інформаційного забезпечення 

Рівні ефективності 

управління діяльністю 

та інформаційного 

забезпечення 

Напрями покращення  

Незадовільний Напрями покращення ситуації: розуміння керівництвом доцільності використання 

інформації в управлінні діяльністю; створення відділу інформаційного забезпечення; 

фінансування витрат на інформацію; організація та планування процесу управління, 

напрямів діяльності; заміна системи управління діяльністю; розробка та прийняття 

раціональних управлінських рішень щодо управлінської діяльності та процесу 

інформатизації; впровадження програмного забезпечення та інформаційних 

технологій; контроль за обробкою, використанням, поширенням, зберіганням 

інформації; підвищення швидкості обробки вхідної інформації та документації, 

передачі її відповідним структурним підрозділам; контроль за витрачанням коштів 

та процесом управління; автоматизація робочих місць менеджерів; запровадження 

системи внутрішнього контролю.  

Низький Напрями покращення ситуації: застосування світового досвіду щодо управління; 

покращення системи управління; підвищення ефективності кадрових, 

організаційних, технічних, управлінських рішень; автоматизація системи управління 

та впровадження обчислювальної техніки, інформаційних систем; покращення 

інформаційного забезпечення; інформатизація всіх напрямів діяльності; покращення 

організаційної структури управління; безперервне використання інформації.  

Нормальний Напрями покращення: коригування системи управління; розвиток інформаційної 

діяльності; підвищення інформатизації процесу управління; впровадження 

закордонної практики організації інформаційного забезпечення, інформаційних 

технологій; вдосконалення управління напрямами діяльності.  

Високий Напрями покращення не потрібні.  

Примітка: сформовано автором  
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Представлені напрями покращення управління діяльністю та 

інформаційного забезпечення слід обирати в залежності від виявлено рівня 

ефективності та враховувати в роботі підприємств харчової промисловості при 

виборі способів зростання інформатизації управління підприємством, 

вдосконалення інформаційного забезпечення, автоматизації процесу управління 

підрозділами, прийняття технічних, адміністративних, кадрових, управлінських 

рішень, підвищення розвитку (Лозиченко, 2018f, с. 131-135). 

Врахувавши та визначивши всі аспекти розробки науково-методичного 

підходу до ОЕІЗ, його особливості проведемо розробку основ для 

впровадження методики на підприємствах харчової промисловості та 

проведення відповідних розрахунків показників, ефектів та інтегрального 

показника. Вище запропоновані положення слід розрахувати на обраних 

підприємствах ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів» та ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» (підрозділ 

3.3). На підставі проведеного розрахунку та отриманих даних дослідження 

можна стверджувати про ефективність управління діяльністю, інформаційне 

забезпечення, перспективи використання системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (Лозиченко та Крилов, 2018b, с. 82-87).  

Відповідно до отриманих результатів дослідження проводиться аналіз 

динаміки кожного виду ефекту і показників для оцінювання ефективності 

управлінської діяльності, управління основними напрямами діяльності, 

раціональності використання інформаційних даних, забезпеченості 

інформацією та ефективності функціонування підприємств харчової 

промисловості. Здійснені розрахунки за обраний період дослідження 

порівнюються в динаміці для виявлення тенденцій зростання, падіння 

аналізованих показників та наочного представлення результатів. Враховуючи 

розрахункові дані обраних підприємства харчової промисловості робиться 

висновок про загальний рівень ефективності процесу управління та його 

забезпеченості інформаційними даними.   
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Ще одним етапом послідовності є інтерпретація отриманих даних для 

прийняття управлінських рішень щодо підприємств харчової промисловості. 

Тобто, в залежності від розрахованих коефіцієнта вагомості, коефіцієнта 

конкордації Кендала, показників, ефектів управлінської діяльності, 

інтегрального показника та визначених рівнів ефективності УД та ІЗ 

пояснюється загальна ситуація з управління діяльністю всіма сферами 

функціонування підприємств, рівень їх інформаційного забезпечення, 

ефективність напрямів діяльності та системи управління для обраних 

підприємств харчової промисловості. За результатами інтерпретації даних 

відділ інформаційного забезпечення формує звіт та надає його директору 

підприємства, керівникам структурних підрозділів та вони мають змогу 

розробити, прийняти кадрові, адміністративні, технічні, стратегічні рішення та 

всі види управлінських рішень щодо вдосконалення управління діяльністю та 

поступової інформатизації даного процесу, збирання, кодування, обробки, 

зберігання, передачі, використання інформації в систему управління, роботи 

фахівців, забезпечення високої надійності інформації та подання 

інформаційних даних у формі розпорядження для здійснення управління, 

певних заходів направлених на досягнення мети (Лозиченко та Крилов, 2018b, 

с. 82-87).  

На практиці в рамках науково-методичного підходу до ОЕІЗ передбачено 

систематизацію проблем в управлінні підприємством та інформаційному 

забезпеченні, тобто встановлення причин спадної динаміки очікуваних ефектів 

системи управління або ж навпаки зростання аналізованих показників. Тобто, 

відділ інформаційного забезпечення обробляє отриману інформацію та формує 

узагальнюючий висновок про проблеми у структурі управлінської діяльності, 

достатності передачі інформації до рівнів управління, використанні 

узагальненої інформації для управління, здійсненні напрямів діяльності, 

доцільності технічного та програмного забезпечення, розподілі та витрачанні 

коштів, прийнятті всіх видів управлінських рішень, інформаційному обміні, 

стратегії розвитку підприємства, роботі структурних підрозділів, достатності 
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рівня контролю, своєчасності виконання обов’язків працівниками. Подібна 

інформація поширюється серед керівників структурних підрозділів для 

пожвавлення функціонування підприємства на майбутнє (Лозиченко та Крилов, 

2018b, с. 82-87).  

За результатами сформованої групи проблем управління підприємством 

та інформаційного забезпечення визначаються шляхи їх вирішення. 

Специфікою функціонування відділу інформаційного забезпечення у рамках 

науково-методичного підходу до ОЕІЗ є надання рекомендацій до 

вдосконалення системи управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення відповідно до результатів 

проведеного дослідження порядку реалізації попередніх етапів даного підходу. 

Серед рекомендацій покращення результатів системи управління та процесу 

управління діяльністю з урахуванням ІЗ відділом запропоновано такі: 

структуризація етапів здійснення системи управління; заміна системи 

управління; коригування етапів здійснення системи управління; фінансування 

процесу вдосконалення системи управління; створення підрозділу для 

реалізації системи управління; оптимізація витрат на інформаційне 

забезпечення, оновлення програмного забезпечення, виплату заробітної плати 

співробітників, управлінську діяльність; формування достовірної інформації; 

доступність інформації керівникам структурних відділів та працівникам; 

доступність інформаційних ресурсів та підвищення інформаційної грамотності 

співробітників; зацікавлення працівників у використанні інформаційних 

ресурсів; скорочення часу на обробку інформаційних даних; скорочення часу 

на пошук та опрацювання документів; забезпечення робочих місць 

інформаційними послугами; впровадження більш сучасних інформаційних 

технологій; інформаційне забезпечення всіх напрямів діяльності та рівнів 

управління; підвищення взаємозв’язку між УД підприємства та ІЗ; 

безперервність процесів збирання, пошуку, обробки, зберігання, передачі, 

використання інформації; прийняття на роботу фахівців у сфері інформаційних 

технологій; використання інформації фахівцями відділу управління діяльністю; 
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коригування та оптимізація всіх видів управлінських рішень; раціоналізація 

витрат часу, ресурсів для організації управлінської діяльності та оновлення 

інформаційного забезпечення; планувати результати діяльності за умови 

використання інформації; поширення лише достовірних даних; використання 

інформаційних даних при розв’язанні завдань управління; підвищення уваги 

керівництва до процесу управління; застосування програмного забезпечення 

для роботи з клієнтами, замовниками, партнерами, постачальниками; 

організація інформаційного забезпечення всіх сфер діяльності; підвищення 

достовірності зовнішньої та внутрішньої звітності на підставі застосування 

програмного забезпечення; обробка інформації щодо якості вироблених 

товарів; визначення не використаної документації; покращення оформлення 

інформаційного сайту підприємств; планування інформаційної діяльності; 

розробка форм надання інформації на підприємстві; перерозподіл 

інформаційних потоків; покращення організаційного та правового забезпечення 

процесу управління.  

Поряд із рекомендаціями керівники структурних підрозділів розробляють 

заходи активізації управління діяльністю та інформаційного забезпечення 

аналізованих підприємств на майбутнє. Серед основних заходів керівниками 

визначено: покращення процесу збору, оброки, зберігання, використання, 

передачі, поширення інформації; аналізування закордонного ринку 

інформаційних послуг та впровадження нововведень; підвищення достовірності 

зовнішньої та внутрішньої інформації, швидкості обробки документації; 

перевірка джерел отримання інформації; контроль планування управлінської 

діяльності, використання інформаційних даних; планування забезпеченості 

інформацією підрозділів підприємства; організація управління напрямами 

діяльності та перерозподілу інформації між ними; постійний доступ до 

інформації; застосування обчислювальної техніки; своєчасна обробка 

управлінської документації; налагодження доступу до інформації для будь-

якого підрозділу; доступність інформації для інвесторів для розширення 

бізнесу; розподіл інформації для кожного напряму управління діяльністю; 
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корегування управління бізнес-процесами; прогнозування управлінської 

діяльності з урахуванням досягнутого рівня розвитку; співробітництво з 

іншими суб’єктами господарювання; належний рівень фінансування процесу 

управління; розподіл обов’язків між керівниками підрозділів в процесі 

управління; своєчасність дій з боку керівництва щодо УД; визначення основних 

напрямів діяльності та встановлення взаємозв’язків з державою; застосування 

нормативно-правового регулювання; коригування відхилень від визначеного 

напряму розвитку.  

З вищезазначеного слідує, що науково-методичний підхід до оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення дає змогу проаналізувати 

ефективність системи управління, процес управління, достатність 

інформаційних даних та від цього залежить стабільність управлінської 

діяльності, а відтак стан функціонування, розвитку підприємства, успішність 

фінансово-господарської діяльності, швидкість, оптимальність, гнучкість, 

раціональність управлінських рішень.  

Впровадження удосконаленого науково-методичного підходу до 

оцінювання ефективності інформаційного забезпечення, у порівнянні з 

існуючими підходами, дозволяє на підприємствах харчової промисловості 

провести оцінку ефективності використання системи управління; здійснити 

оцінювання управління діяльністю; оцінити маркетингову, інноваційну, 

комерційну, виробничу, соціальну, фінансово-економічну ефективність та 

ефективність інформаційної діяльності; проаналізувати та порівняти показники 

за кожним видом ефекту; визначити взаємозв’язок управління діяльністю та 

достатності інформаційного забезпечення; з’ясувати проблеми, переваги, 

недоліки в управлінні діяльністю та рівні інформаційного забезпечення; 

розробити напрямки підвищення ефективності управління діяльністю; 

прийняти ефективні управлінські рішення.  
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3.3. Ефективність використання системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення 

 

На промислових підприємствах доцільним є використання системи 

управління, яка сприятиме налагодженню управлінської діяльності, організації 

процесу прийняття управлінських рішень. Проте, в умовах змінності ринкового 

середовища, потреб покупців, виникає потреба у використанні системи здатної 

використовувати інформаційні дані, що підвищить результативність діяльності. 

Безперечним підтвердженням необхідності застосування системи управління 

діяльністю промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення (удосконалена у підрозділі 2.3) є те, що вона враховує потреби 

підприємства, вплив чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, 

фінансове, організаційне, інформаційне забезпечення, направлена на 

досягнення стратегічних цілей, передбачає доцільність використання 

достовірної, актуальної, якісної інформації. Її застосування направлене на 

підвищення результативності управління напрямами діяльності, раціоналізацію 

використання інформаційного забезпечення, забезпечить організацію, 

планування, контроль управлінської діяльності за умови доступності 

інформаційних даних, що позитивно позначиться на прийнятті 

адміністративних, управлінських рішень, показниках діяльності, 

функціонуванні промислових підприємств.  

Відповідно до проведеного аналізу інформаційного забезпечення, 

інформаційної діяльності промислових підприємств (підрозділі 3.1) було 

встановлено, що існує потреба у покращенні управління, показників діяльності, 

ефективності використання інформації, організації управлінської діяльності, 

використанні системи управління. Тому задля підтвердження доцільності 

впровадження системи управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення, оцінки ефективності її 

застосування удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання 
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ефективності інформаційного забезпечення та сформовано шкалу оцінювання 

ефективності інформаційного забезпечення на промислових підприємствах 

(підрозділ 3.2). Далі було апробовано вищенаведені методичні підходи на 

підприємствах харчової промисловості ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» для підтвердження своєчасності та доцільності системи управління 

(Лозиченко, 2018i).  

Аналізування науково-методичного підходу до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення розпочнемо в такій послідовності: оцінка 

маркетингового, інноваційного, комерційного, виробничого, соціального, 

фінансово-економічного ефекту та ефективності інформаційної діяльності, їх 

відповідних показників; застосування експертного методу; розрахунок 

коефіцієнта конкордації Кендала; розрахунок показника j-го ефекту управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств; розрахунок інтегрального показника ефективності управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств; використання шкали оцінювання (Лозиченко, 2018i).   

За першим видом ефекту від використання системи управління, тобто 

маркетинговий ефект, на ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і 

комбікормів» спостерігається негативна динаміка як обраних показників, так і 

самого ефекту (табл. 3.13). Слід зазначити, що на підприємстві сформувалася 

ситуація до зменшення у 2016 р. проти 2017 р. таких показників: рентабельність 

витрат на збут мала від’ємне значення, що обумовлено збитковістю діяльності, 

адже у 2017 р. сума збитку становила 148554 тис. грн. та витрати на збут проти 

2016 р. зменшилися на 33009 тис. грн.; темп зростання обсягів реалізованої 

продукції скоротився на 69,16% внаслідок зменшення обсягу реалізованої 

продукції на 72% проти 2016 р.; коефіцієнт надійності інформаційних даних 

для маркетингової діяльності знизився на 41,84%. Серед показників 

маркетингового ефекту позитивне зрушення відбулися у 2017 р. відносно 

2016 р. по: рентабельність продажу продукції виросла у 2 рази внаслідок 
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зростання фінансового результату від операційної діяльності на 29970 тис. грн.; 

співвідношення витрат на маркетингові дослідження і загального обсягу 

реалізованої продукції підвищилося у 2,32 рази, що є свідчення раціонального 

витрачання коштів; показник співвідношення витрат на стимулювання збуту й 

обсягу реалізованої продукції також виріс, що обумовлено скороченням суми 

витрат на стимулювання збуту на 7,59% відносно 2016 р. (табл. 3.13). На 

підприємстві спостерігається складна ситуація, що пов’язано із погіршенням 

фінансових показників, значним розміром збитку, що вплинуло на забезпечення 

інформацією маркетингової сфери.  

Таблиця 3.13 

Розрахунок показників маркетингового ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність витрат на збут (Рвз) 0,01 -1,56 -0,65 -0,45 -0,37 

Темп зростання обсягів реалізованої 

продукції (Тзрп) 
3,12 1,68 1,62 0,90 0,28 

Рентабельність продажу продукції (Рпп) 1,32 -1,52 -0,72 0,14 0,42 

Співвідношення витрат на маркетингові 

дослідження і загального обсягу 

реалізованої продукції (Свмдрп) 

0,14 0,10 0,15 0,19 0,62 

Співвідношення витрат на стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої продукції 

(Свсзрп) 

0,03 0,02 0,03 0,04 0,12 

Коефіцієнт надійності інформаційних 

даних для маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

5,60 6,42 4,80 3,87 2,25 

ПМеудіз 1,57 0,97 0,77 0,78 0,56 

КВj ( ) 0,18 0,20 0,19 0,19 0,19 

Меудіз 0,28 0,19 0,15 0,15 0,11 

Примітка: розроблено автором  

 

Враховуючи отримані результати розрахованих показників за 

маркетинговим ефектом було прийнято рішення щодо застосування 

експертного методу та розрахунку коефіцієнта конкордації Кендала для 

конкретизації вагомості обраних показників та відповідно ефекту, визначення 

узгодженості думок експертів (Додаток А, табл. А.1, табл. 3.14). За 
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результатами експертного опитування нами було визначено коефіцієнт 

вагомості для кожного показника та розраховано коефіцієнт конкордації 

Кендала, що підтвердило високий рівень узгодженості думок експертів. 

Отримане значення коефіцієнта вагомості за кожним показником дозволило 

розрахувати показник маркетингового ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення промислових підприємств, який у 

2016 р. становив 0,78 та відповідно у 2017 р. 0,56, тобто скоротився на 27,55% 

(табл. 3.13).  

Таблиця 3.14 

Розрахунок коефіцієнта вагомості та конкордації по ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Назва показників/Роки 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт вагомості: 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) 
0,18 0,20 0,19 0,19 0,19 

Інноваційний ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) 
0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 

Комерційний ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) 
0,17 0,19 0,19 0,21 0,20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Веудіз) 
0,15 0,17 0,13 0,11 0,14 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Сеудіз) 
0,12 0,10 0,14 0,15 0,14 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) 
0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 

Інформаційний ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) 
0,19 0,16 0,15 0,16 0,17 

Коефіцієнт узгодженості (конкордації) (W): 

Меудіз 0,43 0,49 0,48 0,65 0,44 

Іннеудіз 0,49 0,42 0,45 0,50 0,74 

Кеудіз 0,43 0,45 0,44 0,42 0,44 

Веудіз 0,41 0,40 0,50 0,49 0,43 

Сеудіз 0,43 0,53 0,52 0,62 0,70 

Ф-Ееудіз 0,73 0,75 0,78 0,82 0,80 

Інфеудіз 0,74 0,51 0,59 0,62 0,66 

Примітка: розроблено автором  

 

Також було розраховано коефіцієнт вагомості для маркетингового ефекту 

за 2013-2017 рр. та на підставі врахування їх значень і значень показника ПМеудіз 

розраховано інтегральний показник маркетингового ефекту управління 
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діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств, який скоротився за 2017 р. проти 2016 р. на 28,67% (табл. 3.13-

3.14). Застосування шкали оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення на промислових підприємствах дозволило стверджувати, що 

значення маркетингового ефекту у 2014-2017 рр. мало незадовільний рівень 

відповідно до порогових значень та доцільним є впровадження заходів щодо 

його покращення. Отримані розрахунки є свідченням погіршення управління 

маркетинговою діяльністю, низького рівня інформаційного забезпечення, 

існування проблем зі збутом продукції, недостатності інформаційних даних для 

робітників маркетингового відділу, зниження конкурентоспроможності, 

неефективності рекламних заходів, повільного просування продукції на ринок, 

не вивчення ринку. Тому слід вжити заходів до забезпечення даними 

маркетингової діяльності, покращення фінансового стану, активізації роботи 

маркетингового відділу, раціонального витрачання коштів, вивчення ринку 

конкурентів.  

Аналізування результатів інноваційного ефекту для ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» свідчить про негативну динаміку 

(табл. 3.15). Більшість проаналізованих показників за 2013-2017 рр. мали 

від’ємне значення, а саме: рентабельність фінансових інвестицій за 2014-

2017 рр. мала від’ємне значення, оскільки був отриманий збиток від володіння 

активами, підвищилася ціна придбання та продажу активу; наукоємність 

виробництва зменшилася на 16,36% за 2017 р. проти 2016 р. внаслідок 

скорочення витрат на інноваційну продукцію проти 2016 р. на 13,45% та 

фінансові витрати зросли на 3,48% відносно 2016 р.; від’ємне значення у 2014-

2017 рр. було по рентабельності інноваційної продукції, що обумовлено 

збитком від інноваційної діяльності та зниженням собівартості реалізованої 

інноваційної продукції на 148187 тис. грн.; коефіцієнт інвестування скоротився 

за 2017 р. порівняно з 2016 р. на 34,08%; рівень нововведень в інформаційному 

забезпеченні інноваційної діяльності за 2017 р. порівняно з 2016 р. знизився на 

8,93% внаслідок скорочення витрат на інформаційне забезпечення інноваційної 
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діяльності на 21,51% проти 2016 р. та інформаційні витрати відносно 2016 р. 

скоротилися на 13,81%. За 2017 р. відбулося зростання лише питомої ваги 

інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої продукції відносно 

2016 р. на 20,39%. Отримане розрахункове значення аналізованих показників є 

свідченням погіршення інноваційної діяльності промислового підприємства.  

Таблиця 3.15 

Розрахунок показників інноваційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність фінансових інвестицій (Рфі) 1,25 -74,00 -56,19 -28,59 -19,83 

Наукоємність виробництва (НВ) 3,36 1,17 1,83 2,30 1,93 

Питома вага інноваційної продукції у 

загальному обсязі реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 

Рентабельність інноваційної продукції (Ріп) 0,03 -4,84 -2,58 -1,41 -1,25 

Коефіцієнт інвестування (Кі) 1,00 0,71 0,94 0,98 0,65 

Рівень нововведень в інформаційному 

забезпеченні інноваційної діяльності 

(Рнізід) 

0,22 0,23 0,24 0,27 0,24 

ПІннеудіз  0,80 -6,65 -8,79 -1,71 -1,80 

КВj ( ) 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19 

Іннеудіз 0,15 -1,26 -1,68 -0,31 -0,34 

Примітка: розроблено автором  

 

За інноваційним ефектом також було проведено експертне опитування та 

розраховано коефіцієнт вагомості, конкордації Кендала (Додаток А, табл. А.2). 

Узгодженість думок експертів за аналізованими показниками та ефектом є 

достатньою, за отриманими значеннями коефіцієнта вагомості та показниками 

було розраховано показник інноваційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення промислових підприємств, що за 

2014-2017 рр. мав від’ємне значення (табл. 3.15). Відповідно до значень 

коефіцієнта вагомості для інноваційного ефекту та отриманого показника 

ПІннеудіз розраховано інтегральний показник інноваційного ефекту управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств, що також на протязі 2014-2017 рр. був від’ємним та відповідно до 
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шкали оцінювання мав незадовільний рівень. Управління інноваційною 

діяльністю на підприємстві знаходиться на низькому рівні та підтверджує 

переважання застарілих технологій, неефективність методів управління, брак 

інноваційних технологій та необхідність впровадження сучасного програмного 

забезпечення, фінансування інноваційного розвитку задля його активізації.   

Результати розрахунку показників за комерційним ефектом для 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» наведені в 

табл. 3.16.  

Таблиця 3.16 

Розрахунок показників комерційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт стійкості економічного 

росту (Ксер) 
-0,19 -6,05 -2,77 -3,26 -1,15 

Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості (Кокз) 
0,97 1,09 1,05 1,14 1,15 

Коефіцієнт оборотності дебіторської 

заборгованості (Кодз) 
1,18 1,52 1,87 1,93 1,25 

Рентабельність реалізації (Рр) 0,03 -4,86 -2,68 -1,49 -1,32 

Оборотність запасів готової продукції 

(Озгп) 
6,61 7,45 2,03 3,82 4,38 

Рентабельність витрат обігу (Рво) 0,96 -1,28 -0,66 -0,66 -1,52 

Рівень використання інформації в 

комерційній діяльності (Рвікд) 
1,60 1,46 1,26 1,20 1,10 

ПКеудіз 1,43 0,07 0,01 0,26 0,43 

КВj ( ) 0,17 0,19 0,19 0,21 0,20 

Кеудіз 0,25 0,01 0,00 0,05 0,09 

Примітка: розроблено автором  

 

Як і за іншими видами ефекту, за комерційним ефектом більшість 

показників знизилися або мали від’ємне значення у 2017 р. порівняно з 2016 р.: 

коефіцієнт стійкості економічного росту був від’ємним, оскільки у 2017 р. було 

отримано непокритий збиток та власний капітал виріс проти 2016 р. у 2,58 рази; 

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості виріс на 1,06%; 

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості знизився на 35,22%; 

рентабельність реалізації також мала від’ємне значення через збитковість 
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діяльності та скорочення виручки від реалізації продукції на 13,53% проти 

2016 р.; показник рентабельності витрат обігу за 2014-2017 рр. був від’ємним 

через зменшення готової продукції відносно 2016 р. на 66,57%; рівень 

використання інформації в комерційній діяльності знизився на 8,07% 

(табл. 3.16). Відбулося лише підвищення оборотності запасів готової продукції 

за 2017 р. порівняно з 2016 р. на 14,47%. Відповідно до показників 

комерційного ефекту на підприємстві також є певні труднощі, що підтверджує 

неефективність управління діяльністю, нераціональність використання 

ресурсів. 

Щодо комерційного ефекту на аналізованому підприємстві було 

отримано дані експертного опитування та розраховано коефіцієнт вагомості, 

конкордації Кендала (Додаток А, табл. А.3). Для комерційного ефекту 

узгодженість думок є достатньою, тому визначені коефіцієнти вагомості та 

розрахункове значення показників використано для розрахунку показника 

комерційного ефекту управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення промислових підприємств, що за 2017 р. порівняно з 2016 р. виріс 

на 65,96% (тобто відбувся перехід від незадовільного до низького рівня) 

(табл. 3.16). На підставі врахування значень коефіцієнта вагомості для 

комерційного ефекту та отриманого показника ПКеудіз розраховано інтегральний 

показник комерційного ефекту управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення промислових підприємств, який у 2017 р. 

відносно 2016 р. підвищився на 64,42% і відповідно до шкали оцінювання мав 

незадовільний рівень. Управління комерційною діяльністю на підприємстві 

потребує покращення, оскільки діяльність є збитковою, не застосовуються 

інформаційні технології, нераціональним є управління структурними 

підрозділами, не достатньо коштів, приймаються неефективні рішення, 

інформація не доступна для споживачів, існує потреба у збільшенні обсягів 

реалізованої продукції, що позитивно позначиться на виробничо-господарській 

діяльності.  
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Аналіз показників виробничого ефекту на ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» свідчить, що вони мали спадну динаміку 

(табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Розрахунок показників виробничого ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність виробництва (Рв) 0,10 -12,19 -7,04 -4,90 -2,82 

Рентабельність продукції (Рп) 1,43 -1,70 -0,78 0,15 0,45 

Коефіцієнт фізичного зносу (Кфз) 0,64 0,38 0,46 0,51 0,38 

Витрати на 1 грн реалізованої продукції 

(Врп) 
0,22 0,17 0,35 0,34 0,45 

Фондовіддача (Фв) 1,45 1,25 1,31 1,65 1,07 

Коефіцієнт механізації (автоматизації) 

виробництва (Кмв) 
0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 

Продуктивність праці (Пп) 23,95 25,93 40,33 30,09 10,30 

Темпи зміни середньої заробітної плати 

(Тззп) 
7,89 26,83 9,62 19,30 17,65 

Показник комп’ютеризації виробничої 

діяльності (Пквд) 
0,80 0,80 0,82 0,85 0,84 

ПВеудіз  4,32 6,10 4,36 6,72 2,04 

КВj ( ) 0,15 0,17 0,13 0,11 0,14 

Веудіз 0,64 1,02 0,56 0,72 0,28 

Примітка: розроблено автором  

 

Доцільно відзначити наступну динаміку показників у 2017 р. порівняно з 

2016 р.: рентабельність виробництва була від’ємною внаслідок збитковості 

діяльності; рентабельність продукції підвищилася у 2 рази внаслідок зростання 

фінансового результату від операційної діяльності на 29970 тис. грн. та 

скорочення собівартості реалізованої продукції на 13,45%; коефіцієнт 

фізичного зносу знизився на 23,98% внаслідок зростання зносу на 20,45% та 

обсягу основних засобів на 58,44%; витрати на 1 грн реалізованої продукції 

підвищилися на 34,85%; фондовіддача скоротилася на 35,19% внаслідок 

зниження суми виручки від реалізації продукції на 1762953 тис. грн.; 

коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва мав зниження на 20,99% 

внаслідок зменшення обсягу продукції, виготовленої за допомогою машин на 
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73,59% та загального обсягу готової продукції; продуктивність праці також 

скоротилася на 65,75%; темп зміни середньої заробітної плати зменшився на 

8,56%; показник комп’ютеризації виробничої діяльності мав  

зниження на 0,66%, оскільки працівники виробничої сфери не  

були забезпечені комп’ютеризованими робочими місцями (табл. 3.17). У 

виробничій діяльності підприємства відбулося покращення  

відносно інших сфер, але також є певні труднощі та доцільно вжити заходів для 

їх вирішення. 

Для кожного показника виробничого ефекту на підставі використання 

експертного методу було розраховано коефіцієнт вагомості та підтверджено 

високий рівень узгодженості думок експертів шляхом розрахунку коефіцієнта 

конкордації Кендала (Додаток А, табл. А.4). На підставі використання 

розрахункових показників та відповідних значень коефіцієнтів вагомості 

здійснено розрахунок показника виробничого ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення промислових підприємств, який за 

2017 р. порівняно з 2016 р. знизився на 69,70% (мав високий рівень 

ефективності) (табл. 3.17). Для уточнення отриманого значення показника 

ПВеудіз було визначено коефіцієнт вагомості виробничого ефекту та здійснено 

розрахунок інтегрального показника виробничого ефекту управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств, що у 2017 р. проти 2016 р. знизився на 60,75% і відповідно до 

шкали оцінювання мав низький рівень. Щодо ефективності управління 

виробничою діяльністю, то теж є певні проблеми з використанням 

інформаційних даних, обміном даними, переважанням застарілого обладнання 

та програмного забезпечення, низьким рівнем механізації виробничого процесу, 

що підтверджує скорочення виробничих потужностей, втрату конкурентних 

позицій на ринку.  

Здійснений аналіз показників соціального ефекту за 2013-2017 рр. на 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 

характеризується скороченням переважної більшості показників (табл. 3.18).  
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Таблиця 3.18 

Розрахунок показників соціального ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 0,09 0,09 0,07 0,13 0,12 

Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 0,04 0,03 0,01 0,01 0,07 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) 

(Кзк) 
0,03 0,03 0,03 0,10 0,03 

Середньорічна сума соціальних виплат в 

розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 
16,91 17,11 18,78 19,82 15,92 

Рентабельність управління 

співробітниками (Рус) 
1,15 -232,87 -211,94 -130,92 -128,51 

Коефіцієнт підготовки та 

перепідготовки кадрів (Кппк) 
1,27 1,36 1,42 1,43 1,33 

Рівень ефективності прийняття рішень 

щодо управління кадрами (Репрук) 
0,67 0,80 0,87 0,85 0,84 

Коефіцієнт ефективності управлінської 

діяльності (Кеуд) 
0,001 -0,12 -0,06 -0,04 -0,04 

Показник співвідношення заробітної 

плати до прожиткового мінімум 

(Псзппм) 

3,57 4,27 4,68 4,93 5,00 

Частка співробітників, які користуються 

інформаційним забезпеченням (Чскіз) 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ПСеудіз 2,28 -17,48 -9,00 -7,74 -1,00 

КВj ( ) 0,12 0,10 0,14 0,15 0,14 

Сеудіз 0,27 -1,82 -1,28 -1,18 -0,14 

Примітка: розроблено автором  

 

Зокрема, у 2017 р. порівняно з 2016 р. відбулися наступні зміни: 

коефіцієнт плинності кадрів скоротився на 7,31% внаслідок зростання кількості 

прийнятих співробітників на 65 осіб, кількості переміщених співробітників на 

6 осіб, загальної чисельності працівників на 77 осіб; коефіцієнт прийому кадрів 

підвищився у 4 рази; коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) скоротився на 

71,28% внаслідок скорочення чисельності звільнених працівників на 72 особи; 

середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку на 1 працівника знизилася 

на 19,68%; рентабельність управління співробітниками зменшилася на 1,84% 

внаслідок збитковості діяльності; коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів мав зниження на 6,68% внаслідок зростання кількості працівників з 
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вищою освітою на 13 осіб та чисельності працівників, що пройшли 

перепідготовку на 47 осіб; рівень ефективності прийняття рішень щодо 

управління кадрами мав скорочення на 1,73%; коефіцієнт ефективності 

управлінської діяльності мав незмінне від’ємне значення у 2016-2017 рр., 

оскільки було отримано збиток від управлінської діяльності та сума витрат на 

управлінську діяльність зменшилася на 26,13%; частка співробітників, які 

користуються інформаційним забезпеченням мала незмінне значення у 2013-

2017 рр. (табл. 3.18). За соціальним ефектом спостерігається складна ситуація, 

на підприємстві є ряд проблем щодо управління кадрами.  

Щодо соціального ефекту, то на підставі використання експертного 

методу для кожного показника було розраховано коефіцієнт вагомості і 

здійснено розрахунок коефіцієнта конкордації Кендала, що підтвердило 

високий рівень узгодженості думок експертів (Додаток А, табл. А.5). Шляхом 

врахування отриманих значень коефіцієнта вагомості та розрахованих 

показників проведено розрахунок показника соціального ефекту управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств. Даний показник за 2014-2017 рр. був від’ємним (мав 

незадовільний рівень ефективності) (табл. 3.18). З метою конкретизації 

отриманого значення показника ПСеудіз також розраховано коефіцієнт вагомості 

соціального ефекту, що дало змогу розрахувати інтегральний показник 

соціального ефекту управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення промислових підприємств. Значення інтегрального показника у 

2014-2017 рр. було від’ємним і відповідно до шкали оцінювання мало 

незадовільний рівень. Незадовільне значення соціального ефекту є 

підтвердженням неефективності управління соціальною діяльністю, низького 

рівня забезпечення даними керівництва підприємства, функціональних 

підрозділів, мотивації персоналу, неефективності управління кадрами, 

зростання витрат, існування випадків порушення трудової дисципліни, 

переважання на робочих місцях застарілого обладнання, незацікавленості 

робітників результатами роботи, що позначилося на результативності роботи 
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підприємства, ефективності функціонування і потребує вжиття відповідних 

заходів.  

Розрахунки фінансово-економічного ефекту на ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів» за 2013-2017 рр. представлений в 

табл. 3.19.  

Таблиця 3.19 

Розрахунок показників фінансово-економічного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
0,04 0,01 0,03 0,04 0,15 

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 22,35 103,82 36,74 27,07 6,56 

Коефіцієнт самофінансування (Кс) 0,28 0,03 0,16 0,19 0,44 

Коефіцієнт співвідношення позиченого і 

власного капіталу (Кспвк) 
3,58 22,35 5,83 5,11 1,47 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1,06 0,90 1,02 1,04 1,05 

Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
0,99 -7,98 0,62 0,89 0,19 

Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
0,05 0,01 0,03 0,04 0,18 

Рентабельність активів (Ра) 0,01 -1,45 -0,74 -0,44 -0,37 

Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
0,25 0,30 0,28 0,29 0,28 

Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

ПФ-Ееудіз 1,91 7,03 2,76 2,15 0,85 

КВj ( ) 0,14 0,14 0,14 0,15 0,16 

Ф-Ееудіз 0,26 1,02 0,39 0,32 0,14 

Примітка: розроблено автором  

 

За 2017 р. порівняно з 2016 р. відбулися такі зміни показників: коефіцієнт 

автономії (незалежності) виріс у 3 рази внаслідок зростання власного капіталу у 

2,6 рази; коефіцієнт фінансової залежності знизився на 75,76%, що підтверджує 

зменшення залежності від позикових ресурсів; коефіцієнт самофінансування 

зріс у 1,28 рази, тобто свідчить про переважання власних коштів; коефіцієнт 

співвідношення позиченого і власного капіталу знизився на 71,21%, оскільки 
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сума зростання позикового капіталу становила 3,2 рази та відповідно власний 

капітал виріс у 2,6 рази; коефіцієнт загальної ліквідності виріс на 0,40%; 

коефіцієнт маневрування власного капіталу зменшився на 78,58%, що 

пояснюється підвищенням суми довгострокових зобов’язань і забезпечень на 

65727 тис. грн. та необоротних активів на 1179116 тис. грн.; коефіцієнт 

фінансової стабільності мав зростання у 3,68 рази; показник рентабельності 

активів мав від’ємне значення, що обумовлено збитковістю діяльності; 

коефіцієнт оборотності оборотних активів скоротився на 5,15% внаслідок 

зменшення суми виручки від реалізації на 13,53% та суми активів на 13,11%; 

коефіцієнт достатності програмного забезпечення фінансово-економічної 

діяльності на протязі 2013-2017 рр. мав незмінне значення (табл. 3.19). У 

порівнянні з іншими видами ефекту за фінансово-економічним ефектом 

спостерігається краща ситуація, але існує потреба у покращенні фінансових 

показників підприємства та їх зростанні. 

За фінансово-економічним ефектом також було використано експертний 

метод для визначення значимості кожного показника та розраховано коефіцієнт 

вагомості. Крім того, здійснено розрахунок коефіцієнта конкордації Кендала, 

дані за яким підтвердили високий рівень узгодженості думок експертів 

(Додаток А, табл. А.6). За отриманими розрахунками проаналізованих 

показників та шляхом врахування значень коефіцієнта вагомості визначено 

показник фінансово-економічного ефекту управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення промислових підприємств. Даний показник за 

2017 р. порівняно з 2016 р. скоротився на 60,26% (мав високий рівень 

ефективності) (табл. 3.19). Для підтвердження точності отриманого значення 

показника ПФ-Ееудіз було розраховано коефіцієнт вагомості фінансово-

економічного ефекту та відповідно визначено інтегральний показник 

фінансово-економічного ефекту управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення промислових підприємств. Інтегральний 

показник у 2017 р. порівняно з 2016 р. скоротився на 57,12% і відповідно до 

шкали оцінювання у 2017 р. мав незадовільний рівень та у 2016 р. – низький. 
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Враховуючи отримане значення фінансово-економічного ефекту слід 

зауважити, що результативність управління дещо погіршилася, існує потреба в 

інформуванні господарської діяльності, більш раціональному використанні 

ресурсів, покращенні виробничої діяльності, впровадженні програмного 

забезпечення та навчанні працівників, коригуванні витрачання коштів, 

скороченні суми збитків, а також слід більш детально проаналізувати 

інформацію щодо фінансово-економічної діяльності, управління грошовими 

потоками, процесу виробництва, напрямів витрачання коштів для 

впровадження заходів щодо покращення даного виду діяльності.  

Останнім видом ефекту від використання системи управління є 

інформаційний і тому ефективність інформаційної діяльності підприємства 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» за 2013-

2017 рр. наведена в табл. 3.20. Серед проаналізованих показників за 2017 р. 

проти 2016 р. спостерігалася наступна динаміка: рівень витрат на інформаційне 

забезпечення виріс на 16,67%; рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства мав незмінне значення на протязі 2013-

2017 рр., адже кількість працівників інформаційної сфери за аналізований 

період змінювалася на 1 особу та загальна чисельність працівників змінилася з 

1183 осіб у 2013 р. до 1156 осіб у 2017 р.; частка прийнятих рішень в 

управлінській діяльності на основі використання інформаційного забезпечення 

зменшилася на 1,61%, оскільки кількість прийнятих рішень в управлінській 

діяльності виросла всього на 3 та загальна кількість прийнятих і відхилених 

управлінських рішень виросла на 5; показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних на протязі 2013-2017 рр. був незмінним, 

оскільки час необхідний на обробку та передачу інформації, час реалізації усіх 

технологічних операцій інформаційної діяльності особливо не змінилися; 

рівень доступності інформаційних даних на підприємстві також мав незмінне 

значення, оскільки кількість джерел оприлюднення інформації не змінилася; 

показник ефективності інформаційного забезпечення процесу управління мав 

від’ємне значення, причиною чого є отримання збитку від здійснення 
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інформаційної діяльності у розмірі 20797 тис. грн. та скорочення витрат на 

інформаційну діяльність на 168065 тис. грн.; рівень використання інформації в 

управлінській діяльності протягом 2013-2017 рр. не змінився, що пояснюється 

незмінним обсягом інформації, яка використовується підприємством для 

управлінської діяльності та загальної кількості інформації, що передається на 

зберігання; показник комп’ютеризації управлінської діяльності виріс на 24,99% 

внаслідок зростання кількості комп’ютеризованих робочих місць на 39 шт. та 

чисельності працівників інформаційної сфери на 2 особи.  

Таблиця 3.20 

Розрахунок показників інформаційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне 

забезпечення (Рвіз) 

0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 

Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства 

(Рзпідп) 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

0,75 0,70 0,90 0,45 0,44 

Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних 

на підприємстві (Рдідп) 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 

0,0004 -0,05 -0,03 -0,02 -0,02 

Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 

1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 

19,72 16,94 17,40 9,63 12,04 

ПІнфеудіз 4,09 3,09 3,09 1,80 2,20 

КВj ( ) 0,19 0,16 0,15 0,16 0,17 

Інфеудіз 0,76 0,49 0,48 0,30 0,38 

Примітка: розроблено автором  

 

Щодо інформаційного ефекту, то розрахунок на підставі використання 

експертного методу дозволив визначити значимість кожного показника, 

розрахувати коефіцієнт вагомості та коефіцієнт конкордації Кендала, 
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результати за яким підтвердили достатньо високий рівень узгодженості думок 

експертів (Додаток А, табл. А.7). Розрахувавши показники та коефіцієнт 

вагомості для кожного з них визначено показник інформаційного ефекту 

управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення 

промислових підприємств, який у 2017 р. порівняно з 2016 р. виріс на 22,07% 

(мав високий рівень ефективності) (табл. 3.20). Проте задля уточнення 

отриманого значення показника ПІнфеудіз розраховано коефіцієнт вагомості 

інформаційного ефекту та визначено інтегральний показник інформаційного 

ефекту управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення 

промислових підприємств. Проаналізований інтегральний показник у 2017 р. 

відносно 2016 р. виріс на 27,03%, тобто мав низький рівень відповідно до 

шкали оцінювання. По підприємству існує потреба у покращенні ефективності 

інформаційної діяльності, впровадженні програмного забезпечення для 

налагодження управлінської діяльності, зростання всіх видів проаналізованих 

ефектів, забезпечення їх необхідними даними, поширення інформації серед 

структурних підрозділів, зростання швидкості обробки та передачі даних, 

прийняття більш обдуманих управлінських рішень, вдосконалення управління 

всіма процесами шляхом використання інформації, адже недостатнім є рівень 

інформаційного забезпечення.  

За результатами розрахованих значень всіх видів ефектів було визначено 

інтегральний показник ефективності управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення промислових підприємств для 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», який у 2013-

2017 рр. мав спадну динаміку та у 2017 р. на противагу 2016 р. він виріс з 

незадовільного рівня до низького рівня відповідно до шкали оцінювання 

(табл. 3.21, рис. 3.5). Проведений розрахунок є свідченням доцільності 

застосування системи управління діяльністю промислових підприємств на 

засадах використання інформаційного забезпечення внаслідок погіршення 

інформаційного забезпечення, управлінської діяльності, виявлення проблем в 

управлінні, необхідності використання запропонованих напрямів покращення 
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стану на аналізованому підприємстві. Оскільки на підприємстві є суттєві 

проблеми з інформаційним забезпеченням всіх напрямів діяльності, то 

передумовою їх вирішення є інформатизація роботи структурних підрозділів, 

керівництва, прийняття чітких рішень щодо подальшої діяльності, відновлення 

фінансового стану та створення умов для використання системи управління, як 

передумови налагодження всіх видів діяльності у майбутньому (Лозиченко, 

2018i).  

Таблиця 3.21 

Розрахунок інтегрального показника ефективності управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.   

Види ефектів системи управління 

діяльністю 
2013 2014 2015 2016 2017 

Меудіз 0,28 0,19 0,15 0,15 0,11 

Іннеудіз 0,15 -1,26 -1,68 -0,31 -0,34 

Кеудіз 0,25 0,01 0,002 0,05 0,09 

Веудіз 0,64 1,02 0,56 0,72 0,28 

Сеудіз 0,27 -1,82 -1,28 -1,18 -0,14 

Ф-Ееудіз 0,26 1,02 0,39 0,32 0,14 

Інфеудіз 0,76 0,49 0,48 0,30 0,38 

ІЕудіз 2,61 -0,35 -1,39 0,04 0,50 

Примітка: розроблено автором  

 

 

Рис. 3.5. Динаміка ефектів та інтегрального показника ефективності управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-

2017 рр. 

Примітка: сформовано автором  
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Аналізування видів ефекту, всіх показників, коефіцієнтів вагомості, 

конкордації Кендала проведено на підприємстві ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» (Додаток Б, табл. Б.1-14). Рівень узгодженості 

думок вчених є високим відповідно до даних табл. 3.22, що свідчить про 

достовірність отриманих результатів та можливість подальшого розрахунку 

ефектів.  

Таблиця 3.22 

Розрахунок коефіцієнта вагомості та конкордації по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Назва показників/Роки 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт вагомості: 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Меудіз) 
0,17 0,21 0,17 0,21 0,20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Іннеудіз) 
0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Кеудіз) 
0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Веудіз) 
0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Сеудіз) 
0,14 0,15 0,13 0,15 0,16 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) 
0,14 0,16 0,12 0,14 0,14 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням 

інформаційного забезпечення (Інфеудіз) 
0,15 0,15 0,14 0,16 0,14 

Коефіцієнт узгодженості (конкордації) (W): 

Меудіз 0,56 0,65 0,74 0,69 0,73 

Іннеудіз 0,79 0,81 0,77 0,72 0,83 

Кеудіз 0,66 0,62 0,74 0,73 0,69 

Веудіз 0,63 0,60 0,65 0,72 0,68 

Сеудіз 0,58 0,65 0,67 0,71 0,75 

Ф-Ееудіз 0,74 0,80 0,76 0,87 0,82 

Інфеудіз 0,81 0,84 0,82 0,91 0,92 

Примітка: розроблено автором  

 

Проведені розрахунки та отримане значення коефіцієнта вагомості для 

кожного виду ефекту (табл. 3.22) є підставою стверджувати, що у 2017 р. на 

противагу 2016 р. відбулися такі зміни: маркетинговий ефект погіршився, адже 

відбулося скорочення на 8,15% (рівень незадовільний), що свідчить про 

неефективне використання інформації в маркетинговій діяльності, тобто існує 

потреба у більш раціональному використанні інформаційних даних, що 

позитивно позначиться на обсягах збуту продукції, задоволенні потреб 
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споживачів, рівні конкурентоспроможності, сприятиме активізації роботи 

маркетингового відділу та кращій обробці інформації, раціональному розподілу 

та виділенню витрат на маркетингові дослідження; інноваційний ефект мав 

позитивну динаміку та відбулося зростання у 4 рази (рівень незадовільний), 

тобто є певні труднощі, але покращилося залучення та використання 

інвестиційних ресурсів, управління інноваційним розвитком, виникли 

можливості до покращення якості продукції, покращилося інформаційне 

забезпечення, поступово впроваджується сучасне програмне забезпечення, 

більш ефективні методи управління, робочі місця краще оснащені; комерційний 

ефект також знаходився на незадовільному рівні та виріс на 5,91%, що 

обумовлено збитковістю у 2016 р. і отриманням прибутку у 2017 р. та незначне 

зростанням є свідченням перспектив щодо покращення управління 

комерційною діяльністю, роботи структурних підрозділів, обслуговування 

клієнтів, більш раціонального розміщенням ресурсів, залучення та 

використання коштів, задоволення потреб споживачів, інформування їх про 

товар; виробничий ефект знизився на 4,92% та знаходився на нормальному 

рівні, що є свідченням забезпечення виробничого процесу більш сучасним 

обладнанням, підвищенням рівня мотивації працівників, оснащення робочих 

місць комп’ютерами, надання достовірної та якісної інформації, зростання 

обсягів виробництва та збуту продукції, проте існує потреба у покращенні 

управління виробництвом, пришвидшенні обміну інформаційними даними, 

мінімізації витрат, прийнятті більш ефективних рішень; соціальний ефект виріс 

у 1,3 рази, тобто перейшов з низького рівня ефективності до нормального рівня, 

відповідно покращилося управління кадрами, ефективність управлінської 

діяльності, підвищилася мотивація персоналу, рівень їх інформаційного 

забезпечення, що є підтвердженням впровадження сучасних методів 

управління, мотивації, створення умов для нормальної роботи працівників, 

оснащення робочих місць сучасним обладнанням, прийняттям раціональних 

кадрових та управлінських рішень, що позначилося на прибутковості 

діяльності; фінансово-економічний ефект підвищився на 9,74% та знаходився 
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на незадовільному рівні, відбулося зростання суми власного капіталу, 

оборотних активів, суми прибутку, довгострокових і поточних зобов’язань, що 

свідчить про існування можливостей до налагодження даного виду діяльності, 

інформування господарської діяльності, коригування використання фінансових 

ресурсів, налагодження виробничої діяльності, впровадження програмного 

забезпечення, скорочення необдуманих витрат, покращення роботи 

працівників, зростання прибутковості діяльності; інформаційний ефект виріс на 

79,63% та знаходився на нормальному рівні, тобто спостерігається ситуація до 

підвищення інформатизації діяльності підприємства, впровадження сучасних 

інформаційних технологій, покращення використання інформації у 

структурних підрозділах підприємства, прийняття зважених управлінських 

рішень, зростання показників діяльності, створення відділу інформаційного 

забезпечення, забезпечення інформаційними даними кожного напряму 

діяльності (табл. 3.23). 

Таблиця 3.23 

Розрахунок інтегрального показника ефективності управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Види ефектів системи управління 

діяльністю 
2013 2014 2015 2016 2017 

Меудіз 0,30 0,54 0,26 0,18 0,16 

Іннеудіз 0,27 -0,01 1,03 0,03 0,15 

Кеудіз 1,20 0,21 0,41 0,20 0,21 

Веудіз 0,37 1,25 1,81 0,78 0,75 

Сеудіз 0,68 0,16 0,96 0,27 0,61 

Ф-Ееудіз 0,08 0,07 0,09 0,12 0,13 

Інфеудіз 0,72 0,62 0,49 0,32 0,58 

ІЕудіз 3,63 2,85 5,05 1,89 2,59 

Примітка: розроблено автором  

 

За результатами розрахунку всіх видів ефекту було визначено 

розрахункове значення інтегрального показника ефективності управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення промислових 

підприємств, який у 2017 р. на противагу 2016 р. виріс на 36,58%, тобто в 
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цілому відбулося незначне покращення (табл. 3.23, рис. 3.6). Застосування 

системи управління діяльністю промислових підприємств на засадах 

використання інформаційного забезпечення є доцільним на 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» для забезпечення зростання 

всіх видів ефекту у 2018 р. до нормального рівня ефективності, показників 

управлінської діяльності, рівня інформаційного забезпечення, інформатизації 

всіх підрозділів підприємства, що сприятиме стабілізації фінансового стану, 

досягненню стратегічних цілей, результативності діяльності, зміцненню 

позицій на ринку. Незважаючи на ряд проблем в управлінській діяльності та 

інформаційному забезпеченні на підприємстві є всі передумови щодо 

покращення напрямів діяльності, адже сформувалася динаміка до незначного 

зростання проаналізованих показників.  

 

Рис. 3.6. Динаміка інтегрального показника ефективності управління 

діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Примітка: сформовано автором  

 

Апробація на обраних підприємствах харчової промисловості науково-

методичного підходу до оцінювання ефективності інформаційного 

забезпечення та шкали оцінювання ефективності інформаційного забезпечення 

на промислових підприємствах підтвердила їх практичне значення, дієвість, 

достовірність отриманих даних, можливість подальшого використання. Їх 

застосування дозволило визначити нагальні проблеми в роботі підприємств, 

управлінській діяльності, інформаційному забезпеченні, своєчасно зреагувати 
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на них та вжити заходів до налагодження інформаційної діяльності, 

впровадження інноваційних, інформаційних технологій, що вплинуло на всі 

сфери роботи, прийняття рішень, дозволило досягти бажаних результатів та 

стратегічних цілей розвитку, сформувати напрями подальшого зростання, 

підвищення фінансових показників, покращення результатів фінансово-

господарської діяльності, шляхи інформатизації, відновлення та стабілізації 

роботи в майбутньому.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

За результатами дослідження сформульовано такі основні висновки та 

практичні рекомендації: 

1. Встановлено, що на підприємствах харчової промисловості доцільним є 

визначення ефективності інформаційної діяльності та інформаційного 

забезпечення, що дозволить з’ясувати проблеми в діяльності, сформувати 

пропозиції до налагодження процесу інформатизації. Підвищення рівня 

інформаційної діяльності позитивно впливає на роботу функціональних 

підрозділів, працівників, керівників, прийняття управлінських рішень, передачу 

інформації, застосування інноваційних та інформаційних технологій. Постійне 

використання в управлінській діяльності інформаційних даних позначається на 

результативності напрямів діяльності, розвитку підприємства. Тому виникає 

потреба в оцінці ефективності інформаційної діяльності та впровадженні 

системи управління.  

2. Проведено аналіз показників інформаційної діяльності та 

інформаційного забезпечення за яким видно, що для ПрАТ «Миронівський 

завод по виготовленню круп і комбікормів», ПрАТ «Запорізький 

оліяжиркомбінат», ПрАТ «Львівський жиркомбінат» характерне погіршення 

більшості показників. Це обумовлено наявністю таких проблем: недостатня 

кількість комп’ютеризованих робочих місць; відсутність підрозділу по роботі з 
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інформаційним забезпеченням; поширення недостовірних даних; переважання 

неякісної інформації; нестача фінансування; надмірне витрачання часу на 

опрацювання даних; зниження фінансових показників; підвищення витрат часу 

на прийняття рішень; обмежений доступ до інформації. Вирішення даних 

проблем є можливим за умови застосування системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення та системи інформаційного забезпечення управління діяльністю 

промислових підприємств.  

3. Удосконалено науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інформаційного забезпечення, який передбачає оцінку ефективності системи 

управління, раціональність використання інформації, результатів від 

впровадження системи. Науково-методичний підхід апробовано на 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» та 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», що дозволило розрахувати 

маркетинговий, інноваційний, комерційний, виробничий, соціальний, 

фінансово-економічний ефект та ефективність інформаційної діяльності для 

прийняття ефективних рішень, формування напрямів розвитку, досягнення 

цілей.  

4. На підставі врахуванням результатів за науково-методичним підходом 

запропоновано використовувати шкалу оцінювання для уточнення 

ефективності управління підприємством та інформаційного забезпечення. 

Удосконалено шкалу оцінювання ефективності інформаційного забезпечення 

на промислових підприємствах, яка дозволила більш точно інтерпретувати 

отримані результати дослідження, визначити напрями покращення управління 

діяльністю і інформатизації підприємств та використано на 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод».  

5. Доведено, що шкалу оцінювання доцільно використовувати на 

підприємствах харчової промисловості, оскільки її застосування дозволило 

охарактеризувати отримані результати дослідження, визначити можливості до 
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стабільного функціонування, розвитку управлінської діяльності, інформатизації 

та виявити проблеми в управлінні, господарській діяльності, що дало змогу 

сформувати шляхи зростання інформаційного забезпечення, управлінської 

діяльності, відновлення ефективності всіх видів діяльності, розвитку у 

майбутньому.  

6. Розраховано значення всіх видів ефектів та інтегральний показник 

ефективності управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення промислових підприємств по ПрАТ «Миронівський завод по 

виготовленню круп і комбікормів», який у 2013-2017 рр. мав спадну динаміку 

та знаходився на низькому рівні. По підприємству ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» склалася краща ситуація та значення інтегрального 

показника ефективності управління діяльністю з урахуванням інформаційного 

забезпечення промислових підприємств у 2017 р. відносно 2016 р. виріс на 

36,58%, тобто знаходився на високому рівні. Проведені розрахунки є 

підтвердженням необхідності застосування системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного 

забезпечення для покращення управлінської діяльності.  

7. Практичне застосування обґрунтованих теоретичних засад, методичних 

підходів та практичних рекомендацій підтверджується відповідними довідками 

про впровадження результатів наукового дослідження на промислових 

підприємствах (Додаток Г). 

 

Результати дослідження за розділом 3 опубліковано у працях: 

(Лозиченко, 2018e; Лозиченко, 2018f; Лозиченко, 2018h; Лозиченко, 2018i; 

Лозиченко, 2018k; Лозиченко та Крилов, 2018b).  
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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 

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 
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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 
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забезпечення, поширення інформаційних даних, що дозволяє відібрати, 

обробити, проаналізувати, донести інформацію про якість даних, стан 

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, 
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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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ДОДАТОК А 

 

Таблиця А.1 

Експертна оцінка маркетингового ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Показники маркетингового 

ефекту системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення суми 

рангів кожного 

показника від 

середньої суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність витрат на 

збут (Рвз) 
3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 0,08 43 -29,17 850,69 

1274,83 0,43 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції 

(Тзрп) 

4 5 5 6 4 5 6 7 3 4 5 7 6 0,13 67 -5,17 26,69 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
7 7 6 6 5 5 6 7 7 6 5 7 8 0,16 82 9,83 96,69 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу 

реалізованої продукції 

(Свмдрп) 

8 5 4 4 7 6 8 7 7 5 6 8 4 0,15 79 6,83 46,69 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

8 4 4 6 5 4 7 7 8 5 4 6 6 0,14 74 1,83 3,36 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

8 7 6 6 8 8 7 6 7 7 5 6 7 0,17 88 15,83 250,69 

Сума рангів 38 31 29 31 33 31 37 37 36 30 29 37 34 0,82 433 0,00 1274,83 

Середня сума рангів = 72,17 

 

 
2
4
5
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Продовження табл. А.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність витрат на збут (Рвз) 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 0,07 28 -24,33 592,11 

1441,33 0,49 

2) Темп зростання обсягів реалізованої 

продукції (Тзрп) 
3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 0,09 35 -17,33 300,44 

3) Рентабельність продажу продукції 

(Рпп) 
5 4 5 5 6 6 5 4 5 5 4 5 5 0,16 64 11,67 136,11 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і загального 

обсягу реалізованої продукції (Свмдрп) 

4 4 5 5 4 4 4 6 4 5 4 5 4 0,15 58 5,67 32,11 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої продукції 

(Свсзрп) 

5 4 4 6 4 5 4 4 4 5 5 4 4 0,15 58 5,67 32,11 

6) Коефіцієнт надійності інформаційних 

даних для маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

6 5 4 6 6 6 4 5 6 6 5 6 6 0,18 71 18,67 348,44 

Сума рангів 25 21 24 27 26 25 23 23 22 26 23 25 24 0,80 314 0,00 1441,33 

Середня сума рангів = 52,33 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність витрат на збут (Рвз) 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 0,09 34 -17,83 318,03 

1416,83 0,48 

2) Темп зростання обсягів реалізованої 

продукції (Тзрп) 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 0,07 27 -24,83 616,69 

3) Рентабельність продажу продукції 

(Рпп) 
5 5 6 6 5 5 4 5 4 4 5 5 5 0,17 64 12,17 148,03 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і загального 

обсягу реалізованої продукції (Свмдрп) 

6 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 6 5 0,17 64 12,17 148,03 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої продукції 

(Свсзрп) 

5 4 4 4 6 4 4 5 5 4 4 5 4 0,15 58 6,17 38,03 

6) Коефіцієнт надійності інформаційних 

даних для маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

5 5 5 6 4 5 5 4 6 5 5 4 5 0,17 64 12,17 148,03 

Сума рангів 26 24 25 25 24 23 23 25 23 23 21 25 24 0,81 311 0,00 1416,83 

Середня сума рангів = 51,83 

 

2
4
6
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Продовження табл. А.1  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність витрат на збут (Рвз) 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 0,07 28 -25,17 633,36 

1932,83 0,65 

2) Темп зростання обсягів реалізованої 

продукції (Тзрп) 
2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 0,07 28 -25,17 633,36 

3) Рентабельність продажу продукції 

(Рпп) 
5 6 5 5 5 4 6 5 5 5 4 6 5 0,17 66 12,83 164,69 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і загального 

обсягу реалізованої продукції (Свмдрп) 

5 6 5 6 6 5 5 4 4 5 5 4 5 0,16 65 11,83 140,03 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої продукції 

(Свсзрп) 

5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 6 5 0,16 62 8,83 78,03 

6) Коефіцієнт надійності інформаційних 

даних для маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

5 6 6 4 4 6 6 6 6 4 6 5 6 0,18 70 16,83 283,36 

Сума рангів 24 26 26 24 24 25 26 24 24 25 23 23 25 0,81 319 0,00 1932,83 

Середня сума рангів =53,17 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність витрат на збут (Рвз) 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 0,09 35 -19,83 393,36 

1314,83 0,44 

2) Темп зростання обсягів реалізованої 

продукції (Тзрп) 
3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 0,08 34 -20,83 434,03 

3) Рентабельність продажу продукції 

(Рпп) 
6 5 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 5 0,16 66 11,17 124,69 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і загального 

обсягу реалізованої продукції (Свмдрп) 

4 5 4 4 5 6 4 4 4 5 6 4 4 0,15 59 4,17 17,36 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої продукції 

(Свсзрп) 

5 6 4 5 5 5 6 4 5 5 5 4 5 0,16 64 9,17 84,03 

6) Коефіцієнт надійності інформаційних 

даних для маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

6 5 6 6 6 4 4 6 6 5 6 5 6 0,17 71 16,17 261,36 

Сума рангів 27 25 25 26 26 25 25 25 25 26 25 23 26 0,81 329 0,00 1314,83 

Середня сума рангів = 54,83 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця А.2 

Експертна оцінка інноваційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Показники 

інноваційного ефекту 

системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума рангів) 

Відхилення суми 

рангів кожного 

показника від 

середньої суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність 

фінансових інвестицій 

(Рфі) 

3 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 3 0,09 44 -23,83 568,03 

1436,83 0,49 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
4 5 5 4 6 7 4 6 7 7 5 5 8 0,15 73 5,17 26,69 

3) Питома вага 

інноваційної продукції 

у загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

7 2 5 2 2 4 6 1 5 2 3 5 5 0,10 49 -18,83 354,69 

4) Рентабельність 

інноваційної продукції 

(Ріп) 

7 6 6 8 7 4 4 7 6 5 7 8 8 0,17 83 15,17 230,03 

5) Коефіцієнт 

інвестування (Кі) 
6 5 4 6 7 6 5 8 8 6 6 7 7 0,16 81 13,17 173,36 

6) Рівень нововведень 

в інформаційному 

забезпеченні 

інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

6 6 5 7 8 6 4 5 6 7 6 4 7 0,15 77 9,17 84,03 

Сума рангів 33 28 28 30 35 30 26 31 35 30 31 32 38 0,81 407 0,00 1436,83 

Середня сума рангів = 67,83 
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Продовження табл. А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність 

фінансових інвестицій (Рфі) 
2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 0,08 30 -20,50 420,25 

1245,50 0,42 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 0,10 37 -13,50 182,25 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному 

обсязі реалізованої 

продукції (ПВіпорп) 

4 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 5 3 0,12 46 -4,50 20,25 

4) Рентабельність 

інноваційної продукції (Ріп) 
6 5 5 6 6 6 4 4 6 6 6 5 6 0,19 71 20,50 420,25 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 0,15 55 4,50 20,25 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному 

забезпеченні інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

5 6 6 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 0,17 64 13,50 182,25 

Сума рангів 24 23 25 24 25 22 20 23 24 23 23 24 23 0,81 303 0,00 1245,50 

Середня сума рангів = 50,50 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність 

фінансових інвестицій (Рфі) 
4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 6 4 4 0,15 57 7,00 49,00 

1322,00 0,45 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
3 2 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 0,10 36 -14,00 196,00 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному 

обсязі реалізованої 

продукції (ПВіпорп) 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 0,09 35 -15,00 225,00 

4) Рентабельність 

інноваційної продукції (Ріп) 
5 6 5 5 5 6 4 5 5 5 4 6 5 0,18 66 16,00 256,00 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 0,10 36 -14,00 196,00 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному 

забезпеченні інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

6 4 6 6 6 5 6 6 4 6 6 3 6 0,19 70 20,00 400,00 

Сума рангів 24 22 24 23 23 24 20 24 22 24 24 22 24 0,81 300 0,00 1322,00 

Середня сума рангів = 50,00 
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Продовження табл. А.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність 

фінансових інвестицій (Рфі) 
2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 0,07 26 -22,17 491,36 

1486,83 0,50 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
3 4 4 3 3 5 5 3 3 3 4 3 3 0,13 46 -2,17 4,69 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному 

обсязі реалізованої 

продукції (ПВіпорп) 

4 4 5 5 4 4 4 6 4 4 5 4 4 0,16 57 8,83 78,03 

4) Рентабельність 

інноваційної продукції (Ріп) 
3 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 0,09 31 -17,17 294,69 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 6 5 4 0,16 58 9,83 96,69 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному 

забезпеченні інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

5 5 6 8 5 5 6 7 5 5 5 4 5 0,20 71 22,83 521,36 

Сума рангів 21 22 23 25 19 23 24 27 19 21 24 20 21 0,82 289 0,00 1486,83 

Середня сума рангів = 48,17 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність 

фінансових інвестицій (Рфі) 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 0,10 36 -14,33 205,44 

2175,33 0,74 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 0,08 30 -20,33 413,44 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному 

обсязі реалізованої 

продукції (ПВіпорп) 

3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 4 3 3 0,09 35 -15,33 235,11 

4) Рентабельність 

інноваційної продукції (Ріп) 
4 5 6 4 4 4 5 5 4 4 4 6 4 0,16 59 8,67 75,11 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
4 4 5 5 4 4 4 6 4 4 5 4 4 0,15 57 6,67 44,44 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному 

забезпеченні інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

7 6 7 7 7 5 7 7 6 7 7 5 7 0,23 85 34,67 1201,78 

Сума рангів 23 23 26 23 23 19 24 26 22 22 26 23 22 0,81 302 0,00 2175,33 

Середня сума рангів = 50,33 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця А.3 

Експертна оцінка комерційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Показники 

комерційного ефекту 

системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту 

(Ксер) 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0,05 23 -31,29 978,80 

2039,43 0,43 

2) Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості (Кокз) 

3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 0,07 34 -20,29 411,51 

3) Коефіцієнт 

оборотності дебіторської 

заборгованості (Кодз) 
7 3 4 5 6 4 8 5 4 6 5 4 4 0,14 65 10,71 114,80 

4) Рентабельність 

реалізації (Рр) 
6 5 7 5 3 4 4 5 7 5 4 5 8 0,15 68 13,71 188,08 

5) Оборотність запасів 

готової продукції (Озгп) 
5 3 5 3 5 4 5 4 5 3 4 4 7 0,12 57 2,71 7,37 

6) Рентабельність витрат 

обігу (Рво) 
7 3 4 5 4 3 6 7 4 6 4 4 5 0,13 62 7,71 59,51 

7) Рівень використання 

інформації в комерційній 

діяльності (Рвікд) 
7 8 3 6 5 4 4 6 5 5 7 6 5 0,16 71 16,71 279,37 

Сума рангів 37 27 26 29 28 24 31 32 27 29 29 27 34 0,83 380 0,00 2039,43 

Середня сума рангів = 54,29 
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Продовження табл. А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2014 р. 
1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 0,05 22 -26,57 706,04 

2113,71 0,45 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 
2 3 2 3 3 4 2 3 1 4 3 2 3 0,08 35 -13,57 184,18 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 
3 2 3 1 3 5 1 3 4 3 1 3 2 0,08 34 -14,57 212,33 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 5 4 5 4 5 5 6 5 5 4 5 5 6 0,15 64 15,43 238,04 
5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 0,12 49 0,43 0,18 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 5 5 4 0,16 65 16,43 269,90 

7) Рівень використання інформації 

в комерційній діяльності (Рвікд) 
6 5 6 6 5 6 6 4 5 6 6 5 5 0,17 71 22,43 503,04 

Сума рангів 26 25 26 24 28 30 25 26 24 27 27 25 27 0,81 340 0,00 2113,71 

Середня сума рангів = 48,57 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2015 р. 
1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 0,13 56 5,00 25,00 

2062,00 0,44 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 0,10 44 -7,00 49,00 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 0,05 23 -28,00 784,00 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 3 3 0,08 34 -17,00 289,00 
5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 0,13 56 5,00 25,00 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
6 4 4 6 6 4 6 6 5 6 6 5 6 0,16 70 19,00 361,00 

7) Рівень використання інформації 

в комерційній діяльності (Рвікд) 
6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 0,17 74 23,00 529,00 

Сума рангів 28 27 25 30 27 27 28 29 25 27 30 27 27 0,81 357 0,00 2062,00 

Середня сума рангів = 51,00 
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Продовження табл. А.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2016 р. 
1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 0,12 49 3,29 10,80 

2003,43 0,42 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 
1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0,04 15 -30,71 943,37 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 
2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 4 2 0,08 33 -12,71 161,65 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 0,14 56 10,29 105,80 
5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
4 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 0,13 54 8,29 68,65 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
3 3 4 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 0,10 41 -4,71 22,22 

7) Рівень використання інформації 

в комерційній діяльності (Рвікд) 
6 6 5 6 5 6 6 6 4 4 6 6 6 0,18 72 26,29 690,94 

Сума рангів 24 24 25 27 25 23 27 24 23 21 27 27 23 0,79 320 0,00 2003,43 

Середня сума рангів = 45,71 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2017 р. 
1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 0,13 56 8,71 75,94 

2063,43 0,44 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 
2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 0,06 23 -24,29 589,80 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 
2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 0,05 21 -26,29 690,94 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 3 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 0,11 44 -3,29 10,80 
5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
5 4 4 5 5 6 5 6 5 5 4 5 5 0,15 64 16,71 279,37 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
4 5 5 5 6 4 5 5 4 5 5 6 5 0,15 64 16,71 279,37 

7) Рівень використання інформації 

в комерційній діяльності (Рвікд) 
5 5 4 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 0,14 59 11,71 137,22 

Сума рангів 26 24 25 24 27 26 26 26 23 28 25 25 26 0,80 331 0,00 2063,43 

Середня сума рангів = 47,29 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки 
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Таблиця А.4 

Експертна оцінка виробничого ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Показники виробничого 

ефекту системи 

управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника від 

середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність 

виробництва (Рв) 
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 0,08 41 -10,89 118,57 

4206,89 0,41 

2) Рентабельність 

продукції (Рп) 
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0,03 15 -36,89 1360,79 

3) Коефіцієнт 

фізичного зносу (Кфз) 
3 4 5 4 5 6 6 5 4 3 6 4 4 0,11 59 7,11 50,57 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції 

(Врп) 

5 2 4 5 6 7 7 3 4 3 5 2 3 0,10 56 4,11 16,90 

5) Фондовіддача (Фв) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 0,04 24 -27,89 777,79 

6) Коефіцієнт 

механізації 

(автоматизації) 

виробництва (Кмв) 

3 3 5 4 4 7 6 5 4 3 6 3 4 0,10 57 5,11 26,12 

7) Продуктивність 

праці (Пп) 
4 3 4 4 5 6 7 6 5 5 5 4 3 0,11 61 9,11 83,01 

8) Темпи зміни 

середньої заробітної 

плати (Тззп) 

7 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 0,17 93 41,11 1690,12 

9) Показник 

комп’ютеризації 

виробничої діяльності 

(Пквд) 

4 3 6 5 6 8 6 7 4 3 4 2 3 0,11 61 9,11 83,01 

Сума рангів 32 28 36 36 41 47 45 39 33 33 39 28 30 0,85 467 0,00 4206,89 

Середня сума рангів = 51,89 
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Продовження табл. А.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
2 3 3 2 2 4 5 3 6 4 4 5 3 0,08 46 -10,00 100,00 

4036,00 0,40 

2) Рентабельність продукції (Рп) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0,06 39 -17,00 289,00 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0,04 24 -32,00 1024,00 

4) Витрати на 1 грн реалізованої 

продукції (Врп) 
3 4 4 5 5 6 4 5 4 3 4 5 6 0,10 58 2,00 4,00 

5) Фондовіддача (Фв) 4 5 3 3 4 5 4 4 3 5 6 4 5 0,09 55 -1,00 1,00 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0,06 37 -19,00 361,00 

7) Продуктивність праці (Пп) 5 5 4 6 5 4 7 6 5 6 7 4 4 0,11 68 12,00 144,00 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 0,15 89 33,00 1089,00 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 0,15 88 32,00 1024,00 

Сума рангів 36 39 34 36 38 41 42 38 39 39 42 40 40 0,83 504 0,00 4036,00 

Середня сума рангів = 56 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
2 4 3 3 2 4 3 5 6 4 3 2 4 0,07 45 -18,11 328,01 

5040,89 0,50 

2) Рентабельність продукції (Рп) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 0,02 16 -47,11 2219,46 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
5 4 4 3 3 2 5 6 4 3 4 4 5 0,08 52 -11,11 123,46 

4) Витрати на 1 грн реалізованої 

продукції (Врп) 
6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 6 0,12 75 11,89 141,35 

5) Фондовіддача (Фв) 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 0,09 61 -2,11 4,46 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

8 8 8 7 8 8 8 7 8 7 8 8 8 0,16 101 37,89 1435,57 

7) Продуктивність праці (Пп) 4 3 4 5 4 2 6 5 7 4 5 3 4 0,09 56 -7,11 50,57 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 0,11 74 10,89 118,57 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 7 7 0,14 88 24,89 619,46 

Сума рангів 44 43 43 41 42 41 46 46 49 42 44 41 46 0,87 568 0,00 5040,89 

Середня сума рангів = 63,11 
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Продовження табл. А.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 0,04 26 -38,33 1469,44 

4932,00 0,49 

2) Рентабельність продукції (Рп) 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 0,06 36 -28,33 802,78 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
5 7 4 5 3 4 4 6 5 3 4 5 6 0,09 61 -3,33 11,11 

4) Витрати на 1 грн реалізованої 

продукції (Врп) 
3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 3 3 4 0,07 44 -20,33 413,44 

5) Фондовіддача (Фв) 4 5 6 5 5 4 5 4 4 5 5 6 4 0,10 62 -2,33 5,44 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

7 7 7 7 8 7 7 7 6 8 7 7 7 0,14 92 27,67 765,44 

7) Продуктивність праці (Пп) 7 7 7 7 8 7 7 7 7 6 6 7 7 0,14 90 25,67 658,78 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
6 6 6 5 6 6 7 6 6 8 6 6 6 0,12 80 15,67 245,44 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 0,14 88 23,67 560,11 

Сума рангів 44 47 45 45 44 45 45 44 41 45 43 45 46 0,89 579 0,00 4932,00 

Середня сума рангів = 64,33 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 0,05 27 -20,67 427,11 

4342,00 0,43 

2) Рентабельність продукції (Рп) 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 0,06 28 -19,67 386,78 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 4 3 4 0,08 39 -8,67 75,11 

4) Витрати на 1 грн реалізованої 

продукції (Врп) 
4 3 4 5 5 4 4 2 3 3 4 5 4 0,10 50 2,33 5,44 

5) Фондовіддача (Фв) 3 2 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 0,08 42 -5,67 32,11 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 5 7 7 0,17 86 38,33 1469,44 

7) Продуктивність праці (Пп) 2 2 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 3 0,09 45 -2,67 7,11 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,05 26 -21,67 469,44 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
7 7 6 7 7 7 6 7 7 5 6 7 7 0,17 86 38,33 1469,44 

Сума рангів 32 30 35 35 34 34 31 30 32 31 35 36 34 0,86 429 0,00 4342,00 

Середня сума рангів = 47,67 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки 
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Таблиця А.5 

Експертна оцінка соціального ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.  

Показники соціального ефекту 

системи управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів 

(Кпк) 
1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 0,03 17 -31,90 1017,61 

5976,90 0,43 

2) Коефіцієнт прийому кадрів 

(Кпк) 
1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 0,03 17 -31,90 1017,61 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів 

(вибуття) (Кзк) 
4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 0,10 54 5,10 26,01 

4) Середньорічна сума 

соціальних виплат в розрахунку 

на 1 працівника (Ссвп) 

4 5 4 4 4 6 4 4 4 5 5 4 4 0,10 57 8,10 65,61 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 0,06 34 -14,90 222,01 

6) Коефіцієнт підготовки та 

перепідготовки кадрів (Кппк) 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 0,11 63 14,10 198,81 

7) Рівень ефективності 

прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 

7 7 7 6 7 6 7 7 5 6 7 7 7 0,16 86 37,10 1376,41 

8) Коефіцієнт ефективності 

управлінської діяльності (Кеуд) 
6 8 6 7 7 6 5 7 5 7 7 7 7 0,15 85 36,10 1303,21 

9) Показник співвідношення 

заробітної плати до 

прожиткового мінімум (Псзппм) 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 0,04 22 -26,90 723,61 

10) Частка співробітників, які 

користуються інформаційним 

збезпеченням (Чскіз) 

4 3 3 4 4 4 5 4 4 5 4 6 4 0,10 54 5,10 26,01 

Сума рангів 37 40 36 36 38 37 36 36 34 38 39 40 42 0,88 489 0,00 5976,90 

Середня сума рангів = 48,9 
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Продовження табл. А.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2014 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0,03 16 -39,00 1521,00 

7348,00 0,53 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 0,04 27 -28,00 784,00 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 0,04 26 -29,00 841,00 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку 

на 1 працівника (Ссвп) 
4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 0,08 52 -3,00 9,00 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 0,08 52 -3,00 9,00 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки кадрів 

(Кппк) 
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 0,10 60 5,00 25,00 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 0,08 52 -3,00 9,00 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської діяльності 

(Кеуд) 
8 7 8 8 8 7 7 8 7 8 8 8 8 0,16 100 45,00 2025,00 

9) Показник співвідношення заробітної плати до 

прожиткового мінімум (Псзппм) 
5 6 5 5 5 4 4 5 5 5 6 5 5 0,11 65 10,00 100,00 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 0,16 100 45,00 2025,00 

Сума рангів 43 43 42 42 42 42 40 41 42 44 45 41 43 0,90 550 0,00 7348,00 

Середня сума рангів = 55 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2015 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0,04 23 -32,90 1082,41 

7242,90 0,52 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 0,05 30 -25,90 670,81 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 0,05 30 -25,90 670,81 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку 

на 1 працівника (Ссвп) 
3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 0,07 44 -11,90 141,61 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 0,05 34 -21,90 479,61 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки кадрів 

(Кппк) 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 0,09 61 5,10 26,01 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
8 7 8 8 8 8 7 8 7 7 8 8 8 0,15 100 44,10 1944,81 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської діяльності 

(Кеуд) 
7 8 7 8 7 8 7 8 8 6 8 8 8 0,15 98 42,10 1772,41 

9) Показник співвідношення заробітної плати до 

прожиткового мінімум (Псзппм) 
5 4 5 5 5 4 4 5 5 6 5 5 5 0,10 63 7,10 50,41 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
4 8 4 4 7 5 7 4 7 7 7 5 7 0,12 76 20,10 404,01 

Сума рангів 41 44 42 41 43 43 43 40 45 45 44 43 45 0,86 559 0,00 7242,90 

Середня сума рангів = 55,9 
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Продовження табл. А.5  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2016 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 0,09 55 1,70 2,89 

8656,10 0,62 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 0,04 26 -27,30 745,29 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 0,04 22 -31,30 979,69 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку 

на 1 працівника (Ссвп) 
2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 2 0,04 28 -25,30 640,09 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 0,07 44 -9,30 86,49 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки кадрів 

(Кппк) 
5 5 4 4 5 5 6 5 5 4 5 5 5 0,10 63 9,70 94,09 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
3 4 7 7 7 7 7 7 7 4 7 5 3 0,12 75 21,70 470,89 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської діяльності 

(Кеуд) 
8 7 8 7 8 8 8 7 8 7 8 7 8 0,16 99 45,70 2088,49 

9) Показник співвідношення заробітної плати до 

прожиткового мінімум (Псзппм) 
1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0,03 19 -34,30 1176,49 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 0,16 102 48,70 2371,69 

Сума рангів 38 37 41 42 41 42 47 43 43 37 44 39 39 0,85 533 0,00 8656,10 

Середня сума рангів = 53,3 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2017 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 4 4 5 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 0,08 54 -1,80 3,24 

9807,60 0,70 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 0,08 54 -1,80 3,24 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 0,03 17 -38,80 1505,44 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку 

на 1 працівника (Ссвп) 
3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 0,07 44 -11,80 139,24 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0,02 15 -40,80 1664,64 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки кадрів 

(Кппк) 
1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0,03 17 -38,80 1505,44 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 5 0,11 74 18,20 331,24 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської діяльності 

(Кеуд) 
8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 0,16 102 46,20 2134,44 

9) Показник співвідношення заробітної плати до 

прожиткового мінімум (Псзппм) 
7 5 7 5 5 7 7 7 5 7 7 7 7 0,13 83 27,20 739,84 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 8 7 8 8 7 8 7 8 7 8 7 7 0,15 98 42,20 1780,84 

Сума рангів 43 42 45 41 42 44 47 42 41 44 42 44 41 0,86 558 0,00 9807,60 

Середня сума рангів = 55,8 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки 
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Таблиця А.6 

Експертна оцінка фінансово-економічного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації 

по ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр. 

Показники фінансово-

економічного ефекту системи 

управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт автономії 

(незалежності) (Ка) 
8 8 7 8 8 6 8 8 8 7 8 7 8 0,15 99 40,90 1672,81 

10176,90 0,73 

2) Коефіцієнт фінансової 

залежності (Кфз) 
3 4 3 3 3 5 3 4 3 5 3 3 3 0,07 45 -13,10 171,61 

3) Коефіцієнт 

самофінансування (Кс) 
7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 7 0,14 95 36,90 1361,61 

4) Коефіцієнт співвідношення 

позиченого і власного 

капіталу (Кспвк) 

2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0,03 22 -36,10 1303,21 

5) Коефіцієнт загальної 

ліквідності (Кзл) 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 0,08 55 -3,10 9,61 

6) Коефіцієнт маневрування 

власного капіталу (Кмвк) 
1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0,03 17 -41,10 1689,21 

7) Коефіцієнт фінансової 

стабільності (Кфс) 
7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 6 5 7 0,13 85 26,90 723,61 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0,02 15 -43,10 1857,61 

9) Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів (Коа) 
4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 5 4 0,08 53 -5,10 26,01 

10) Коефіцієнт достатності 

програмного забезпечення 

фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 8 7 0,14 95 36,90 1361,61 

Сума рангів 44 45 47 44 46 44 46 45 42 46 45 43 44 0,86 581 0,00 10176,90 

Середня сума рангів = 58,1 
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Продовження табл. А.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2014 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 0,14 94 36,60 1339,56 

10514,40 0,75 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 0,07 44 -13,40 179,56 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 8 0,14 95 37,60 1413,76 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого і 

власного капіталу (Кспвк) 
2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0,03 22 -35,40 1253,16 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0,03 17 -40,40 1632,16 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 0,08 52 -5,40 29,16 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 8 7 0,14 95 37,60 1413,76 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0,03 17 -40,40 1632,16 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 0,06 43 -14,40 207,36 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 0,14 95 37,60 1413,76 

Сума рангів 43 45 46 43 43 43 47 42 43 45 45 44 45 0,86 574 0,00 10514,40 

Середня сума рангів = 57,4 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2015 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 0,14 95 37,20 1383,84 

10943,60 0,78 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 3 3 0,07 44 -13,80 190,44 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 0,14 96 38,20 1459,24 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого і 

власного капіталу (Кспвк) 
1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0,03 17 -40,80 1664,64 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0,03 18 -39,80 1584,04 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
4 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 3 3 0,07 46 -11,80 139,24 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 0,14 96 38,20 1459,24 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0,03 17 -40,80 1664,64 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
4 5 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 0,08 54 -3,80 14,44 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 7 7 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 0,14 95 37,20 1383,84 

Сума рангів 47 45 41 44 45 48 44 42 43 49 41 44 45 0,86 578 0,00 10943,60 

Середня сума рангів = 57,8 
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Продовження табл. А.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2016 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 0,15 100 42,00 1764,00 

11434,00 0,82 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 0,06 44 -14,00 196,00 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 8 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 0,15 100 42,00 1764,00 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого і 

власного капіталу (Кспвк) 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 0,03 22 -36,00 1296,00 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0,03 22 -36,00 1296,00 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 0,03 21 -37,00 1369,00 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
8 4 8 3 8 8 4 8 3 8 8 5 8 0,12 83 25,00 625,00 

8) Рентабельність активів (Ра) 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 0,03 22 -36,00 1296,00 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
8 4 4 3 8 4 5 3 8 8 5 3 3 0,10 66 8,00 64,00 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 0,15 100 42,00 1764,00 

Сума рангів 48 40 48 41 47 44 45 42 44 50 49 40 42 0,85 580 0,00 11434,00 

Середня сума рангів = 58 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2017 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
8 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 0,15 95 41,60 1730,56 

11200,40 0,80 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 4 3 3 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 0,08 51 -2,40 5,76 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 0,15 95 41,60 1730,56 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого і 

власного капіталу (Кспвк) 
2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0,03 20 -33,40 1115,56 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0,03 18 -35,40 1253,16 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 0,03 17 -36,40 1324,96 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 0,07 43 -10,40 108,16 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 0,03 17 -36,40 1324,96 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
8 5 7 4 4 8 7 5 8 7 8 5 7 0,13 83 29,60 876,16 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 0,15 95 41,60 1730,56 

Сума рангів 44 41 38 39 41 42 41 40 44 40 42 39 43 0,84 534 0,00 11200,40 

Середня сума рангів = 53,4 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки 
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Таблиця А.7 

Експертна оцінка інформаційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації 

по ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» у 2013-2017 рр.  

Показники інформаційного 

ефекту системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника від 

середньої суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2013 р. 

1) Рівень витрат на 

інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 

3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 0,09 44 -5,50 30,25 

5284,00 0,74 

2) Рівень забезпечення 

працівниками інформаційної 

діяльності підприємства 

(Рзпідп) 

3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 0,09 44 -5,50 30,25 

3) Частка прийнятих рішень в 

управлінській діяльності на 

основі використання 

інформаційного забезпечення 

(Чпрудвіз) 

1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 0,04 18 -31,50 992,25 

4) Показник витрачання часу на 

обробку та передачу 

інформаційних даних (Пвчопід) 

3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 0,09 43 -6,50 42,25 

5) Рівень доступності 

інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 

3 4 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 0,09 44 -5,50 30,25 

6) Показник ефективності 

інформаційного забезпечення 

процесу управління (Пеізпу) 

7 7 6 7 6 7 6 5 7 7 7 7 7 0,18 86 36,50 1332,25 

7) Рівень використання 

інформації в управлінській 

діяльності (Рвіуд) 

2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 0,05 22 -27,50 756,25 

8) Показник комп’ютеризації 

управлінської діяльності (Пкуд) 
7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 8 7 7 0,20 95 45,50 2070,25 

Сума рангів 29 34 29 30 30 33 30 28 30 30 33 31 29 0,81 396 0,00 5284,00 

Середня сума рангів = 49,5 
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Продовження табл. А.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2014 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 0,08 43 -15,63 244,14 

3639,88 0,51 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
3 3 5 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 0,08 45 -13,63 185,64 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0,03 18 -40,63 1650,39 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 5 4 0,10 54 -4,63 21,39 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
4 5 7 4 7 5 5 7 7 7 5 4 4 0,13 71 12,38 153,14 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
4 7 5 4 7 7 7 4 4 7 5 7 4 0,13 72 13,38 178,89 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
6 6 7 6 6 7 6 7 6 5 6 6 6 0,14 80 21,38 456,89 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
7 7 6 7 7 6 7 6 7 5 7 7 7 0,16 86 27,38 749,39 

Сума рангів 32 38 40 32 39 36 40 37 37 36 33 37 32 0,84 469 0,00 3639,88 

Середня суму рангів = 58,63 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2015 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 0,09 56 -12,75 162,56 

4167,50 0,59 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
7 5 4 7 7 5 5 7 4 7 5 7 7 0,12 77 8,25 68,06 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 0,07 43 -25,75 663,06 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 0,07 46 -22,75 517,56 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 0,07 43 -25,75 663,06 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
7 5 8 7 8 8 8 5 7 7 8 7 7 0,14 92 23,25 540,56 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
6 8 8 6 8 6 8 8 8 6 8 6 8 0,14 94 25,25 637,56 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 7 8 8 0,15 99 30,25 915,06 

Сума рангів 41 40 43 41 44 40 43 44 43 41 43 44 43 0,85 550 0,00 4167,50 

Середня суму рангів =68,75 
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Продовження табл. А.7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2016 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 6 4 0,10 58 -3,25 10,56 

4383,50 0,62 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0,09 50 -11,25 126,56 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 0,03 17 -44,25 1958,06 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
3 3 5 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 0,08 44 -17,25 297,56 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 0,15 87 25,75 663,06 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 0,15 87 25,75 663,06 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 0,10 60 -1,25 1,56 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 6 0,15 87 25,75 663,06 

Сума рангів 37 38 37 37 39 39 38 37 35 40 38 39 36 0,84 490 0,00 4383,50 

Середня суму рангів = 61,25 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2017 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 0,09 55 -6,50 42,25 

4692,00 0,66 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 0,09 56 -5,50 30,25 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 0,04 24 -37,50 1406,25 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 0,07 43 -18,50 342,25 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 0,07 43 -18,50 342,25 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
7 8 7 7 7 7 8 5 7 7 7 5 7 0,15 89 27,50 756,25 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 0,16 95 33,50 1122,25 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 0,15 87 25,50 650,25 

Сума рангів 36 42 38 37 38 39 38 33 38 41 40 35 37 0,83 492 0,00 4692,00 

Середня суму рангів = 61,50 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки 

2
6
5
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ДОДАТОК Б 

 

Таблиця Б.1 

Розрахунок показників маркетингового ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність витрат на збут (Рвз) 0,62 -0,13 0,66 -0,08 0,07 

Темп зростання обсягів реалізованої продукції (Тзрп) 1,00 1,09 1,08 1,15 1,24 

Рентабельність продажу продукції (Рпп) 3,97 13,06 5,56 1,94 2,54 

Співвідношення витрат на маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої продукції (Свмдрп) 
0,010 0,010 0,022 0,020 0,018 

Співвідношення витрат на стимулювання збуту й обсягу 

реалізованої продукції (Свсзрп) 
0,002 0,002 0,004 0,004 0,004 

Коефіцієнт надійності інформаційних даних для 

маркетингової діяльності (Кнідмд) 
5,63 3,96 3,13 2,62 1,66 

ПМеудіз 1,79 2,54 1,55 0,86 0,80 

КВj ( ) 0,17 0,21 0,17 0,21 0,20 

Меудіз 0,30 0,54 0,26 0,18 0,16 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця Б.2 

Розрахунок показників інноваційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність фінансових інвестицій (Рфі) 8,39 -1,89 23,66 -2,30 2,41 

Наукоємність виробництва (НВ) 0,98 1,91 5,48 2,96 2,90 

Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої 

продукції (ПВіпорп) 
0,004 0,003 0,006 0,005 0,004 

Рентабельність інноваційної продукції (Ріп) 3,39 -0,91 5,31 -0,70 0,54 

Коефіцієнт інвестування (Кі) 0,17 0,29 0,01 1,18 1,29 

Рівень нововведень в інформаційному забезпеченні інноваційної діяльності 

(Рнізід) 
0,22 0,23 0,24 0,27 0,24 

ПІннеудіз  1,37 -0,04 4,72 0,12 0,79 

КВj ( ) 0,20 0,19 0,22 0,20 0,19 

Іннеудіз 0,27 -0,01 1,03 0,03 0,15 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця Б.3 

Розрахунок показників комерційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.   

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 

Коефіцієнт стійкості економічного росту (Ксер) 0,79 0,93 0,94 1,30 1,27 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кокз) 1,26 1,95 3,23 2,17 2,11 

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз) 3,07 6,19 6,51 4,48 4,55 
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Продовження табл. Б.3 

1 2 3 4 5 6 

Рентабельність реалізації (Рр) 3,35 -0,77 4,97 -0,68 0,55 

Оборотність запасів готової продукції (Озгп) 2,70 3,10 4,06 2,30 2,85 

Рентабельність витрат обігу (Рво) 32,66 -0,08 0,48 -0,06 0,06 

Рівень використання інформації в комерційній діяльності (Рвікд) 1,60 1,46 1,26 1,20 1,10 

ПКеудіз 6,36 1,09 2,00 0,98 1,04 

КВj ( ) 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 

Кеудіз 1,20 0,21 0,41 0,20 0,21 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця Б.4 

Розрахунок показників виробничого ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельність виробництва (Рв) 6,83 -2,36 25,72 -3,26 3,23 

Рентабельність продукції (Рп) 4,51 17,45 6,69 2,23 2,81 

Коефіцієнт фізичного зносу (Кфз) 0,56 0,64 0,70 0,74 0,79 

Витрати на 1 грн реалізованої продукції (Врп) 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01 

Фондовіддача (Фв) 1,02 1,54 2,59 2,38 2,91 

Коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва (Кмв) 0,18 0,16 0,08 0,12 0,14 

Продуктивність праці (Пп) 27,47 24,18 39,13 28,44 19,14 

Темпи зміни середньої заробітної плати (Тззп) -15,79 27,56 33,54 12,46 17,01 

Показник комп’ютеризації виробничої діяльності (Пквд) 0,81 0,79 0,80 0,81 1,09 

ПВеудіз 2,45 7,87 12,41 5,61 5,13 

КВj ( ) 0,15 0,16 0,15 0,14 0,15 

Веудіз 0,37 1,25 1,81 0,78 0,75 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця Б.5 

Розрахунок показників соціального ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 0,04 0,05 0,05 0,03 0,03 

Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 0,012 0,015 0,008 0,002 0,003 

Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 0,008 0,011 0,009 0,007 0,001 

Середньорічна сума соціальних виплат в розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 16,99 14,08 17,64 17,89 17,47 

Рентабельність управління співробітниками (Рус) 44,86 -14,10 151,81 -14,17 19,84 

Коефіцієнт підготовки та перепідготовки кадрів (Кппк) 1,24 1,24 1,25 1,23 1,23 

Рівень ефективності прийняття рішень щодо управління кадрами (Репрук) 0,67 0,66 0,65 0,56 0,55 

Коефіцієнт ефективності управлінської діяльності (Кеуд) 0,137 -0,03 0,20 -0,03 0,02 

Показник співвідношення заробітної плати до прожиткового мінімум 

(Псзппм) 
2,79 3,35 4,48 4,45 4,48 

Частка співробітників, які користуються інформаційним забезпеченням 

(Чскіз) 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ПСеудіз 4,82 1,06 7,22 1,83 3,75 

КВj ( ) 0,14 0,15 0,13 0,15 0,16 

Сеудіз 0,68 0,16 0,96 0,27 0,61 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Б.6 

Розрахунок показників фінансово-економічного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Коефіцієнт автономії (незалежності) (Ка) 0,33 0,29 0,36 0,24 0,23 

Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 3,04 3,39 2,75 4,25 4,44 

Коефіцієнт самофінансування (Кс) 0,99 0,97 1,39 1,27 1,29 

Коефіцієнт співвідношення позиченого і власного 

капіталу (Кспвк) 
1,28 0,00 0,00 0,92 0,92 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1,09 1,13 1,16 1,49 1,50 

Коефіцієнт маневрування власного капіталу 

(Кмвк) 
0,16 0,27 0,29 1,14 1,22 

Коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс) 0,49 0,42 0,57 0,31 0,29 

Рентабельність активів (Ра) 0,89 -0,34 3,23 -0,30 0,25 

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Коа) 0,27 0,45 0,65 0,45 0,45 

Коефіцієнт достатності програмного забезпечення 

фінансово-економічної діяльності (Кдпзф-ед) 
0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

ПФ-Ееудіз 0,58 0,46 0,76 0,87 0,95 

КВj ( ) 0,14 0,16 0,12 0,14 0,14 

Ф-Ееудіз 0,08 0,07 0,09 0,12 0,13 

Примітка: розроблено автором  

 

Таблиця Б.7 

Розрахунок показників інформаційного ефекту управління діяльністю з 

урахуванням інформаційного забезпечення по ПрАТ «Пологівський 

олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показники 2013 2014 2015 2016 2017 

Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
0,09 0,08 0,07 0,06 0,07 

Рівень забезпечення працівниками інформаційної 

діяльності підприємства (Рзпідп) 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

0,67 0,60 0,59 0,65 0,66 

Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
0,0534 -0,02 0,10 -0,02 0,01 

Рівень використання інформації в управлінській 

діяльності (Рвіуд) 
1,98 1,98 1,98 1,98 1,98 

Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
26,06 27,53 21,80 12,08 25,75 

ПІнфеудіз 4,69 4,18 3,35 2,03 4,06 

КВj ( ) 0,15 0,15 0,14 0,16 0,14 

Інфеудіз 0,72 0,62 0,49 0,32 0,58 

Примітка: розроблено автором  
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Таблиця Б.8 

Експертна оцінка маркетингового ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації 

по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр.  

Показники маркетингового 

ефекту системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника від 

середньої суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність витрат на 

збут (Рвз) 
7 7 7 7 6 7 7 7 7 5 7 7 7 0,15 88 8,00 64,00 

1642,00 0,56 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції (Тзрп) 
4 4 4 5 4 4 4 6 4 4 4 4 4 0,10 55 -25,00 625,00 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 0,18 102 22,00 484,00 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої 

продукції (Свмдрп) 

6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 6 0,14 81 1,00 1,00 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 0,11 62 -18,00 324,00 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності 

(Кнідмд) 

7 7 8 7 7 7 7 8 7 6 7 7 7 0,16 92 12,00 144,00 

Сума рангів 37 37 38 37 36 37 37 40 36 34 37 37 37 0,83 480 0,00 1642,00 

Середня сума рангів = 80,00 

 

 

 

 

2
6
9
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Продовження табл. Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність витрат на збут 

(Рвз) 
1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 0,04 16 -36,33 1320,11 

1921,33 0,65 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції (Тзрп) 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0,12 49 -3,33 11,11 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 0,14 56 3,67 13,44 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої 

продукції (Свмдрп) 

5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 0,15 61 8,67 75,11 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 0,19 74 21,67 469,44 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності (Кнідмд) 

4 2 3 5 4 2 3 4 6 6 7 5 7 0,14 58 5,67 32,11 

Сума рангів 24 22 23 24 24 22 22 24 25 25 29 23 27 0,79 314 0,00 1921,33 

Середня сума рангів = 52,33 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність витрат на збут 

(Рвз) 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 0,11 47 -14,67 215,11 

2183,33 0,74 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції (Тзрп) 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 0,07 29 -32,67 1067,11 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 6 5 0,14 63 1,33 1,78 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої 

продукції (Свмдрп) 

6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 6 0,17 74 12,33 152,11 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

5 5 5 6 6 5 5 5 6 5 5 5 6 0,16 69 7,33 53,78 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності (Кнідмд) 

7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 6 7 0,20 88 26,33 693,44 

Сума рангів 29 27 29 30 29 28 27 28 29 29 27 29 29 0,83 370 0,00 2183,33 

Середня сума рангів = 61,67 

 

2
7
0
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Продовження табл. Б.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність витрат на збут 

(Рвз) 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 0,09 36 -19,33 373,78 

2049,33 0,69 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції (Тзрп) 
3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 0,08 35 -20,33 413,44 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 0,11 47 -8,33 69,44 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої 

продукції (Свмдрп) 

5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 0,15 61 5,67 32,11 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

5 6 5 5 6 5 5 5 4 4 5 5 5 0,16 65 9,67 93,44 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності (Кнідмд) 

6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 0,21 88 32,67 1067,11 

Сума рангів 26 27 25 25 26 25 27 27 26 25 23 24 26 0,79 332 0,00 2049,33 

Середня сума рангів =55,33 

Маркетинговий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Меудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність витрат на збут 

(Рвз) 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0,06 28 -29,83 890,03 

2162,83 0,73 

2) Темп зростання обсягів 

реалізованої продукції (Тзрп) 
3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 0,08 36 -21,83 476,69 

3) Рентабельність продажу 

продукції (Рпп) 
5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 0,15 66 8,17 66,69 

4) Співвідношення витрат на 

маркетингові дослідження і 

загального обсягу реалізованої 

продукції (Свмдрп) 

6 4 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 0,17 73 15,17 230,03 

5) Співвідношення витрат на 

стимулювання 

збуту й обсягу реалізованої 

продукції (Свсзрп) 

5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 0,15 65 7,17 51,36 

6) Коефіцієнт надійності 

інформаційних даних для 

маркетингової діяльності (Кнідмд) 

6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 0,18 79 21,17 448,03 

Сума рангів 27 23 27 27 27 27 27 27 27 26 29 28 25 0,80 347 0,00 2162,83 

Середня сума рангів = 57,83 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця Б.9 

Експертна оцінка інноваційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники 

інноваційного 

ефекту системи 

управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника 

від середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність 

фінансових 

інвестицій (Рфі) 

2 2 1 2 2 5 2 1 2 2 6 3 2 0,07 32 -24,33 592,11 

2331,33 0,79 

2) Наукоємність 

виробництва (НВ) 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 0,10 42 -14,33 205,44 

3) Питома вага 

інноваційної 

продукції у 

загальному обсязі 

реалізованої 

продукції 

(ПВіпорп) 

3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 0,09 38 -18,33 336,11 

4) Рентабельність 

інноваційної 

продукції (Ріп) 

6 5 6 3 5 6 6 6 4 7 6 6 6 0,17 72 15,67 245,44 

5) Коефіцієнт 

інвестування (Кі) 
5 6 4 5 6 6 4 6 5 4 6 6 7 0,17 70 13,67 186,78 

6) Рівень 

нововведень в 

інформаційному 

забезпеченні 

інноваційної 

діяльності (Рнізід) 

7 4 6 7 7 7 7 6 7 4 7 7 8 0,20 84 27,67 765,44 

Сума рангів 26 24 24 23 26 29 26 25 24 23 29 29 30 0,80 338 0,00 2331,33 

Середня сума рангів = 56,33 
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Продовження табл. Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність фінансових 

інвестицій (Рфі) 
3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 0,07 33 -27,50 756,25 

2409,50 0,81 

2) Наукоємність виробництва 

(НВ) 
3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 0,08 34 -26,50 702,25 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 6 5 6 0,14 65 4,50 20,25 

4) Рентабельність інноваційної 

продукції (Ріп) 
6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 7 0,16 70 9,50 90,25 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 7 0,17 76 15,50 240,25 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному забезпеченні 

інноваційної діяльності 

(Рнізід) 

6 7 6 7 7 5 7 7 6 7 7 7 6 0,19 85 24,50 600,25 

Сума рангів 29 24 28 29 28 26 28 29 26 29 30 29 28 0,81 363 0,00 2409,50 

Середня сума рангів = 60,50 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність фінансових 

інвестицій (Рфі) 
5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 3 0,14 52 3,67 13,44 

2265,33 0,77 

2) Наукоємність виробництва 

(НВ) 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 0,10 36 -12,33 152,11 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 4 0,09 32 -16,33 266,78 

4) Рентабельність інноваційної 

продукції (Ріп) 
4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 6 4 5 0,15 57 8,67 75,11 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0,08 28 -20,33 413,44 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному забезпеченні 

інноваційної діяльності 

(Рнізід) 

7 7 5 7 7 7 7 7 5 7 7 7 5 0,23 85 36,67 1344,44 

Сума рангів 24 22 21 22 22 23 24 22 20 23 24 22 21 0,78 290 0,00 2265,33 

Середня сума рангів = 48,33 
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Продовження табл. Б.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність фінансових 

інвестицій (Рфі) 
3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 0,10 42 -14,50 210,25 

2137,50 0,72 

2) Наукоємність виробництва 

(НВ) 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 0,07 29 -27,50 756,25 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 0,10 44 -12,50 156,25 

4) Рентабельність інноваційної 

продукції (Ріп) 
5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 7 5 7 0,17 71 14,50 210,25 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
5 6 6 7 6 6 5 6 6 6 7 6 6 0,18 78 21,50 462,25 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному забезпеченні 

інноваційної діяльності 

(Рнізід) 

6 7 6 4 6 7 6 6 6 5 6 3 7 0,18 75 18,50 342,25 

Сума рангів 25 27 27 25 25 26 26 25 25 26 28 25 29 0,80 339 0,00 2137,50 

Середня сума рангів = 56,50 

Інноваційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Іннеудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність фінансових 

інвестицій (Рфі) 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 0,11 48 -12,50 156,25 

2441,50 0,83 

2) Наукоємність виробництва 

(НВ) 
2 2 1 2 4 2 2 2 3 2 2 2 3 0,06 29 -31,50 992,25 

3) Питома вага інноваційної 

продукції у загальному обсязі 

реалізованої продукції 

(ПВіпорп) 

4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 0,11 50 -10,50 110,25 

4) Рентабельність інноваційної 

продукції (Ріп) 
6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 4 0,16 73 12,50 156,25 

5) Коефіцієнт інвестування 

(Кі) 
6 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 4 0,16 73 12,50 156,25 

6) Рівень нововведень в 

інформаційному забезпеченні 

інноваційної діяльності 

(Рнізід) 

6 7 7 6 8 7 7 8 7 7 6 7 7 0,20 90 29,50 870,25 

Сума рангів 27 27 27 28 31 28 28 30 27 29 26 29 26 0,81 363 0,00 2441,50 

Середня сума рангів = 60,50 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця Б.10 

Експертна оцінка комерційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники 

комерційного ефекту 

системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 
(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту 

(Ксер) 

3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 0,09 43 -12,29 150,94 

3129,43 0,66 

2) Коефіцієнт 

оборотності 

кредиторської 

заборгованості (Кокз) 

3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0,06 28 -27,29 744,51 

3) Коефіцієнт 

оборотності 

дебіторської 

заборгованості (Кодз) 

2 2 3 2 2 2 3 2 2 4 2 1 2 0,06 29 -26,29 690,94 

4) Рентабельність 

реалізації (Рр) 
5 5 6 5 5 6 5 5 5 4 5 5 4 0,14 65 9,71 94,37 

5) Оборотність запасів 

готової продукції (Озгп) 
4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 0,13 61 5,71 32,65 

6) Рентабельність 

витрат обігу (Рво) 
6 6 6 5 6 6 4 6 4 6 5 6 6 0,15 72 16,71 279,37 

7) Рівень використання 

інформації в 

комерційній діяльності 

(Рвікд) 

6 7 7 7 7 6 7 7 8 7 7 7 6 0,19 89 33,71 1136,65 

Сума рангів 29 31 32 31 29 30 29 31 29 31 29 29 27 0,81 387 0,00 3129,43 

Середня сума рангів = 55,29 
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Продовження табл. Б.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2014 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 0,10 49 -5,43 29,47 

2915,71 0,62 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 

2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 0,07 31 -23,43 548,90 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 

3 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 4 0,07 32 -22,43 503,04 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 0,13 61 6,57 43,18 

5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 0,09 43 -11,43 130,61 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
6 6 5 6 6 5 6 6 8 6 6 6 4 0,16 76 21,57 465,33 

7) Рівень використання 

інформації в комерційній 

діяльності (Рвікд) 

6 7 7 6 7 7 7 7 8 7 7 7 6 0,19 89 34,57 1195,18 

Сума рангів 28 30 28 29 29 30 29 31 31 29 30 30 27 0,81 381 0,00 2915,71 

Середня сума рангів = 54,43 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2015 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 0,10 43 -5,14 26,45 

3480,86 0,74 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 

2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 0,04 17 -31,14 969,88 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 

1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 0,04 19 -29,14 849,31 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 0,11 46 -2,14 4,59 

5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
6 5 5 5 5 6 5 5 4 5 5 5 4 0,15 65 16,86 284,16 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
6 4 6 6 6 5 6 6 5 2 6 4 6 0,16 68 19,86 394,31 

7) Рівень використання 

інформації в комерційній 

діяльності (Рвікд) 

7 6 7 2 7 6 7 7 3 7 7 6 7 0,18 79 30,86 952,16 

Сума рангів 28 27 27 20 28 27 28 27 22 23 27 25 28 0,80 337 0,00 3480,86 

Середня сума рангів = 48,14 
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Продовження табл. Б.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2016 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 0,07 30 -19,29 371,94 

3433,43 0,73 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 

4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 4 0,07 32 -17,29 298,80 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 

1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 0,04 19 -30,29 917,22 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 0,13 54 4,71 22,22 

5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
6 6 4 6 7 6 6 5 6 6 6 6 4 0,17 74 24,71 610,80 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 0,12 52 2,71 7,37 

7) Рівень використання 

інформації в комерційній 

діяльності (Рвікд) 

5 6 6 8 6 7 6 6 6 8 6 6 8 0,19 84 34,71 1205,08 

Сума рангів 27 24 27 27 28 27 27 26 25 27 24 25 31 0,80 345 0,00 3433,43 

Середня сума рангів =49,29 

Комерційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Кеудіз) у 2017 р. 

1) Коефіцієнт стійкості 

економічного росту (Ксер) 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 0,11 48 -0,43 0,18 

3261,71 0,69 

2) Коефіцієнт оборотності 

кредиторської заборгованості 

(Кокз) 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 0,04 17 -31,43 987,76 

3) Коефіцієнт оборотності 

дебіторської заборгованості 

(Кодз) 

2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 0,04 17 -31,43 987,76 

4) Рентабельність реалізації (Рр) 5 5 6 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 0,15 62 13,57 184,18 

5) Оборотність запасів готової 

продукції (Озгп) 
5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 0,12 52 3,57 12,76 

6) Рентабельність витрат обігу 

(Рво) 
6 5 6 6 6 4 6 6 4 4 2 7 6 0,16 68 19,57 383,04 

7) Рівень використання 

інформації в комерційній 

діяльності (Рвікд) 

6 7 4 2 5 7 7 7 4 7 7 7 5 0,18 75 26,57 706,04 

Сума рангів 29 27 26 23 26 26 27 29 23 23 24 30 26 0,80 339 0,00 3261,71 

Середня сума рангів = 48,43 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця Б.11 

Експертна оцінка виробничого ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники виробничого 

ефекту системи 

управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми 

рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2013 р. 

1) Рентабельність 

виробництва (Рв) 
4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 0,07 49 -13,44 180,75 

6388,22 0,63 

2) Рентабельність 

продукції (Рп) 
2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 0,05 31 -31,44 988,75 

3) Коефіцієнт фізичного 

зносу (Кфз) 
2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 0,04 25 -37,44 1402,09 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції 

(Врп) 

6 6 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 6 0,11 76 13,56 183,75 

5) Фондовіддача (Фв) 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 0,05 35 -27,44 753,20 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) 

виробництва (Кмв) 

7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 0,14 95 32,56 1059,86 

7) Продуктивність праці 

(Пп) 
6 6 5 6 6 7 6 6 7 6 6 6 5 0,12 78 15,56 241,98 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
6 6 5 6 6 6 6 4 6 6 4 6 5 0,11 72 9,56 91,31 

9) Показник 

комп’ютеризації 

виробничої діяльності 

(Пквд) 

8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 0,15 101 38,56 1486,53 

Сума рангів 43 44 41 43 44 45 44 41 47 42 45 44 39 0,85 562 0,00 6388,22 

Середня сума рангів = 62,44 
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Продовження табл. Б.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2014 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 0,06 35 -21,67 469,44 

6066,00 0,60 

2) Рентабельність продукції 

(Рп) 
4 1 4 2 4 1 4 2 4 4 2 1 2 0,06 35 -21,67 469,44 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 0,05 32 -24,67 608,44 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції (Врп) 
3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 0,05 31 -25,67 658,78 

5) Фондовіддача (Фв) 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 0,06 39 -17,67 312,11 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

6 6 6 5 6 6 8 7 6 6 6 7 8 0,14 83 26,33 693,44 

7) Продуктивність праці (Пп) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0,15 91 34,33 1178,78 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
6 4 6 6 4 6 6 6 4 6 6 4 4 0,11 68 11,33 128,44 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
8 7 8 8 7 8 8 7 8 5 8 8 6 0,16 96 39,33 1547,11 

Сума рангів 43 34 44 38 40 39 44 40 39 37 39 38 35 0,84 510 0,00 6066,00 

Середня сума рангів = 56,67 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2015 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 0,07 49 -14,22 202,27 

6557,56 0,65 

2) Рентабельність продукції 

(Рп) 
4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 0,07 49 -14,22 202,27 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 0,04 26 -37,22 1385,49 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції (Врп) 
3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 0,06 43 -20,22 408,94 

5) Фондовіддача (Фв) 3 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 0,05 33 -30,22 913,38 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

7 7 8 7 7 7 7 8 7 7 8 7 8 0,14 95 31,78 1009,83 

7) Продуктивність праці (Пп) 7 8 7 7 6 7 7 7 8 7 7 7 8 0,14 93 29,78 886,72 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
7 7 5 7 7 7 5 7 7 6 7 6 7 0,13 85 21,78 474,27 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
8 7 8 8 7 8 8 7 8 5 8 8 6 0,14 96 32,78 1074,38 

Сума рангів 45 45 42 44 44 45 42 43 48 38 45 45 43 0,85 569 0,00 6557,56 

Середня сума рангів = 63,23 
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Продовження табл. Б.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2016 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 0,09 61 -4,67 21,78 

7260,00 0,72 

2) Рентабельність продукції 

(Рп) 
5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 0,09 60 -5,67 32,11 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 0,03 18 -47,67 2272,11 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції (Врп) 
4 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 0,07 51 -14,67 215,11 

5) Фондовіддача (Фв) 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 2 1 2 0,04 27 -38,67 1495,11 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

8 7 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 7 0,14 98 32,33 1045,44 

7) Продуктивність праці (Пп) 8 7 8 8 7 8 8 6 8 8 6 5 8 0,14 95 29,33 860,44 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
7 6 7 7 7 6 7 7 6 5 7 7 5 0,12 84 18,33 336,11 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
8 7 8 7 8 8 6 8 8 8 5 8 8 0,14 97 31,33 981,78 

Сума рангів 48 43 48 47 47 46 45 46 51 41 43 43 43 0,86 591 0,00 7260,00 

Середня сума рангів = 65,67 

Виробничий ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Веудіз) у 2017 р. 

1) Рентабельність виробництва 

(Рв) 
6 7 6 6 5 6 6 4 6 6 6 4 6 0,11 74 9,89 97,79 

6844,89 0,68 

2) Рентабельність продукції 

(Рп) 
6 6 3 6 6 6 5 3 6 6 4 6 6 0,10 69 4,89 23,90 

3) Коефіцієнт фізичного зносу 

(Кфз) 
2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 0,04 30 -34,11 1163,57 

4) Витрати на 1 грн 

реалізованої продукції (Врп) 
3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 0,06 39 -25,11 630,57 

5) Фондовіддача (Фв) 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,02 15 -49,11 2411,90 

6) Коефіцієнт механізації 

(автоматизації) виробництва 

(Кмв) 

8 7 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 5 0,14 96 31,89 1016,90 

7) Продуктивність праці (Пп) 6 6 7 6 6 6 7 6 6 7 6 6 5 0,12 80 15,89 252,46 

8) Темпи зміни середньої 

заробітної плати (Тззп) 
7 6 6 6 7 6 6 6 5 6 6 4 6 0,11 77 12,89 166,12 

9) Показник комп’ютеризації 

виробничої діяльності (Пквд) 
8 7 8 8 8 7 8 8 6 8 8 8 5 0,14 97 32,89 1081,68 

Сума рангів 48 47 44 47 44 47 46 41 40 47 46 41 39 0,85 577 0,00 6844,89 

Середня сума рангів = 64,11 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  2
8
0
 

 



281 
 

Таблиця Б.12 

Експертна оцінка соціального ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники соціального ефекту 

системи управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми 

рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів 

(Кпк) 
2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 0,04 24 -33,60 1128,96 

8046,40 0,58 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 0,04 28 -29,60 876,16 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів 

(вибуття) (Кзк) 
1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0,02 16 -41,60 1730,56 

4) Середньорічна сума соціальних 

виплат в розрахунку на 1 працівника 

(Ссвп) 

7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 0,13 88 30,40 924,16 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 0,04 30 -27,60 761,76 

6) Коефіцієнт підготовки та 

перепідготовки кадрів (Кппк) 
6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 4 4 0,11 71 13,40 179,56 

7) Рівень ефективності прийняття 

рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 

7 6 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 0,13 88 30,40 924,16 

8) Коефіцієнт ефективності 

управлінської діяльності (Кеуд) 
6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 0,13 87 29,40 864,36 

9) Показник співвідношення 

заробітної плати до прожиткового 

мінімум (Псзппм) 

5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 0,09 61 3,40 11,56 

10) Частка співробітників, які 

користуються інформаційним 

збезпеченням (Чскіз) 

6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 0,12 83 25,40 645,16 

Сума рангів 45 43 45 45 45 43 45 43 45 45 45 44 43 0,86 576 0,00 8046,40 

Середня сума рангів = 57,6 
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Продовження табл. Б.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2014 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0,04 23 -32,20 1036,84 

9115,60 0,65 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0,03 17 -38,20 1459,24 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 0,05 35 -20,20 408,04 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в 

розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 
3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0,05 36 -19,20 368,64 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 0,03 22 -33,20 1102,24 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів (Кппк) 
6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 0,11 75 19,80 392,04 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 0,10 68 12,80 163,84 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської 

діяльності (Кеуд) 
7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 0,13 88 32,80 1075,84 

9) Показник співвідношення заробітної плати 

до прожиткового мінімум (Псзппм) 
6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 0,13 87 31,80 1011,24 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 0,15 101 45,80 2097,64 

Сума рангів 43 39 44 44 41 43 41 45 41 43 42 43 43 0,85 552 0,00 9115,60 

Середня сума рангів = 55,2 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2015 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 0,04 31 -34,20 1169,64 

9305,60 0,67 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 0,04 33 -32,20 1036,84 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 3 0,05 34 -31,20 973,44 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в 

розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 
6 5 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 4 0,10 73 7,80 60,84 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0,03 23 -42,20 1780,84 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів (Кппк) 
6 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 4 0,09 67 1,80 3,24 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
7 8 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 8 0,13 95 29,80 888,04 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської 

діяльності (Кеуд) 
8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 8 0,13 101 35,80 1281,64 

9) Показник співвідношення заробітної плати 

до прожиткового мінімум (Псзппм) 
8 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 7 7 0,13 94 28,80 829,44 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 0,13 101 35,80 1281,64 

Сума рангів 54 47 49 52 50 51 50 51 52 50 48 50 48 0,87 652 0,00 9305,60 

Середня сума рангів = 65,2 
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Продовження табл. Б.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2016 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 0,05 31 -26,90 723,61 

9830,90 0,71 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 0,05 35 -22,90 524,41 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0,02 15 -42,90 1840,41 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в 

розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 
4 4 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 0,08 56 -1,90 3,61 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0,02 16 -41,90 1755,61 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів (Кппк) 
7 6 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 0,13 89 31,10 967,21 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 5 0,13 87 29,10 846,81 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської 

діяльності (Кеуд) 
7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 0,14 94 36,10 1303,21 

9) Показник співвідношення заробітної плати 

до прожиткового мінімум (Псзппм) 
4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 0,08 55 -2,90 8,41 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 7 8 8 8 8 7 8 8 7 8 8 8 0,15 101 43,10 1857,61 

Сума рангів 45 44 47 44 43 44 46 44 47 43 44 44 44 0,85 579 0,00 9830,90 

Середня сума рангів = 57,9 

Соціальний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Сеудіз) у 2017 р. 

1) Коефіцієнт плинності кадрів (Кпк) 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0,03 16 -36,50 1332,25 

10400,50 0,75 

2) Коефіцієнт прийому кадрів (Кпк) 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0,02 15 -37,50 1406,25 

3) Коефіцієнт звільнення кадрів (вибуття) (Кзк) 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0,03 16 -36,50 1332,25 

4) Середньорічна сума соціальних виплат в 

розрахунку на 1 працівника (Ссвп) 
5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 0,10 62 9,50 90,25 

5) Рентабельність управління  

співробітниками (Рус) 
3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 0,06 40 -12,50 156,25 

6) Коефіцієнт підготовки та перепідготовки 

кадрів (Кппк) 
2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 0,04 26 -26,50 702,25 

7) Рівень ефективності прийняття рішень щодо  

управління кадрами (Репрук) 
7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 0,14 88 35,50 1260,25 

8) Коефіцієнт ефективності управлінської 

діяльності (Кеуд) 
7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 5 0,14 87 34,50 1190,25 

9) Показник співвідношення заробітної плати 

до прожиткового мінімум (Псзппм) 
5 5 7 5 5 5 5 4 7 5 7 7 5 0,11 72 19,50 380,25 

10) Частка співробітників, які користуються 

інформаційним збезпеченням (Чскіз) 
8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0,16 103 50,50 2550,25 

Сума рангів 41 37 42 41 42 40 39 42 41 39 43 40 38 0,84 525 0,00 10400,50 

Середня сума рангів = 52,5 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  
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Таблиця Б.13 

Експертна оцінка фінансово-економічного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю 

промислових підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації 

по ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники фінансово-

економічного ефекту системи 

управління діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення 

суми 

рангів 

кожного 

показника 

від 

середньої 

суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2013 р. 

1) Коефіцієнт автономії 

(незалежності) (Ка) 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 0,06 36 -19,70 388,09 

10272,10 0,74 

2) Коефіцієнт фінансової 

залежності (Кфз) 
2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 0,03 22 -33,70 1135,69 

3) Коефіцієнт 

самофінансування (Кс) 
1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 0,03 21 -34,70 1204,09 

4) Коефіцієнт співвідношення 

позиченого і власного капіталу 

(Кспвк) 

1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 0,03 17 -38,70 1497,69 

5) Коефіцієнт загальної 

ліквідності (Кзл) 
2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 0,05 30 -25,70 660,49 

6) Коефіцієнт маневрування 

власного капіталу (Кмвк) 
4 7 4 4 7 4 4 7 4 5 7 4 7 0,10 68 12,30 151,29 

7) Коефіцієнт фінансової 

стабільності (Кфс) 
7 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 0,13 81 25,30 640,09 

8) Рентабельність активів (Ра) 5 6 8 5 5 8 6 5 8 5 6 8 8 0,13 83 27,30 745,29 

9) Коефіцієнт оборотності 

оборотних активів (Коа) 
7 8 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 8 0,15 97 41,30 1705,69 

10) Коефіцієнт достатності 

програмного забезпечення 

фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 0,16 102 46,30 2143,69 

Сума рангів 40 47 40 39 45 44 39 42 44 42 43 42 50 0,86 557 0,00 10272,10 

Середня сума рангів = 55,7 
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Продовження табл. Б.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2014 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 0,16 101 48,90 2391,21 

11206,90 0,80 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0,04 23 -29,10 846,81 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0,04 22 -30,10 906,01 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого 

і власного капіталу (Кспвк) 
1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0,03 17 -35,10 1232,01 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 0,03 17 -35,10 1232,01 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
7 8 7 7 7 7 8 7 7 7 6 7 7 0,15 92 39,90 1592,01 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 0,10 61 8,90 79,21 

8) Рентабельність активів (Ра) 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 0,04 27 -25,10 630,01 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0,10 62 9,90 98,01 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 6 0,16 99 46,90 2199,61 

Сума рангів 40 39 42 41 38 40 43 40 40 42 37 41 38 0,84 521 0,00 11206,90 

Середня сума рангів = 52,1 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2015 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 0,13 101 34,80 1211,04 

10573,60 0,76 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 0,05 40 -26,20 686,44 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 6 0,12 87 20,80 432,64 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого 

і власного капіталу (Кспвк) 
1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0,02 17 -49,20 2420,64 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 0,04 30 -36,20 1310,44 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
7 7 8 7 7 8 7 7 6 7 7 6 7 0,12 91 24,80 615,04 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
7 6 7 7 8 7 7 6 7 7 7 6 6 0,12 88 21,80 475,24 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0,03 22 -44,20 1953,64 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
6 7 7 6 7 7 7 6 7 7 8 7 7 0,12 89 22,80 519,84 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

7 8 8 7 7 7 7 8 8 7 8 7 8 0,13 97 30,80 948,64 

Сума рангів 49 52 53 50 53 52 50 50 52 51 52 49 49 0,88 662 0,00 10573,60 

Середня сума рангів = 66,2 
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Продовження табл. Б.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2016 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 0,14 101 37,10 1376,41 

12074,90 0,87 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 5 5 4 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 0,09 66 2,10 4,41 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 7 8 7 7 7 8 7 7 7 6 7 7 7 0,12 92 28,10 789,61 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого 

і власного капіталу (Кспвк) 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 0,02 17 -46,90 2199,61 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0,02 16 -47,90 2294,41 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 0,06 48 -15,90 252,81 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 0,13 94 30,10 906,01 

8) Рентабельність активів (Ра) 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0,02 16 -47,90 2294,41 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 0,12 88 24,10 580,81 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 0,14 101 37,10 1376,41 

Сума рангів 49 51 47 49 51 49 50 48 51 48 48 50 48 0,86 639 0,00 12074,90 

Середня сума рангів = 63,9 

Фінансово-економічний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Ф-Ееудіз) у 2017 р. 

1) Коефіцієнт автономії (незалежності) 

(Ка) 
7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 0,12 88 24,50 600,25 

11450,50 0,82 

2) Коефіцієнт фінансової залежності (Кфз) 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 0,10 75 11,50 132,25 

3) Коефіцієнт самофінансування (Кс) 6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 0,11 81 17,50 306,25 

4) Коефіцієнт співвідношення позиченого 

і власного капіталу (Кспвк) 
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0,02 16 -47,50 2256,25 

5) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 0,02 17 -46,50 2162,25 

6) Коефіцієнт маневрування власного 

капіталу (Кмвк) 
4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 0,07 49 -14,50 210,25 

7) Коефіцієнт фінансової стабільності 

(Кфс) 
7 6 7 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 0,13 94 30,50 930,25 

8) Рентабельність активів (Ра) 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0,02 16 -47,50 2256,25 

9) Коефіцієнт оборотності оборотних 

активів (Коа) 
8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 8 7 8 0,13 98 34,50 1190,25 

10) Коефіцієнт достатності програмного 

забезпечення фінансово-економічної 

діяльності (Кдпзф-ед) 

8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 0,14 101 37,50 1406,25 

Сума рангів 52 46 48 48 50 49 47 49 50 50 48 48 50 0,86 635 0,00 11450,50 

Середня сума рангів = 63,5 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  2
8
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Таблиця Б.14 

Експертна оцінка інформаційного ефекту, його відповідних показників системи управління діяльністю промислових 

підприємств на засадах використання інформаційного забезпечення та розрахунок коефіцієнта конкордації по 

ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» у 2013-2017 рр. 

Показники інформаційного 

ефекту системи управління 

діяльністю 

Ранг показників за оцінкою експертів 

Коефіцієнт 

вагомості 

Сумарний 

ранг 

кожного 

показника 

(сума 

рангів) 

Відхилення суми 

рангів кожного 

показника від 

середньої суми 

рангів 

Квадрат 

відхилень 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Коефіцієнт 

узгодженості 

(конкордації) 

(W) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2013 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне 

забезпечення (Рвіз) 
6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 0,12 75 10,63 112,89 

5723,88 0,81 

2) Рівень забезпечення 

працівниками інформаційної 

діяльності підприємства (Рзпідп) 

5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 0,10 62 -2,38 5,64 

3) Частка прийнятих рішень в 

управлінській діяльності на 

основі використання 

інформаційного забезпечення 

(Чпрудвіз) 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0,04 23 -41,38 1711,89 

4) Показник витрачання часу на 

обробку та передачу 

інформаційних даних (Пвчопід) 

1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 0,04 23 -41,38 1711,89 

5) Рівень доступності 

інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 

6 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 6 0,13 81 16,63 276,39 

6) Показник ефективності 

інформаційного забезпечення 

процесу управління (Пеізпу) 

8 8 7 4 8 8 4 7 8 4 8 6 8 0,14 88 23,63 558,14 

7) Рівень використання 

інформації в управлінській 

діяльності (Рвіуд) 

5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 0,10 62 -2,38 5,64 

8) Показник комп’ютеризації 

управлінської діяльності (Пкуд) 
8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 7 8 0,17 101 36,63 1341,39 

Сума рангів 41 42 37 38 41 41 36 40 42 37 39 39 42 0,85 515 0,00 5723,88 

Середня сума рангів = 64,38 
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Продовження табл. Б.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2014 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 0,10 68 -3,88 15,02 

5938,88 0,84 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 7 6 6 0,12 81 9,13 83,27 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0,02 16 -55,88 3122,02 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 0,06 42 -29,88 892,52 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
6 7 6 6 6 7 6 6 6 7 6 6 6 0,12 81 9,13 83,27 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 0,14 94 22,13 489,52 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 8 0,15 101 29,13 848,27 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
7 7 6 7 7 7 7 7 8 7 7 8 7 0,14 92 20,13 405,02 

Сума рангів 45 46 42 44 44 46 43 43 44 45 46 44 43 0,85 575 0,00 5938,88 

Середня сума рангів = 71,88 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2015 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 0,13 88 13,38 178,89 

5815,88 0,82 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 8 6 0,12 82 7,38 54,39 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0,03 22 -52,63 2769,39 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
4 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 1 3 0,05 37 -37,63 1415,64 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
6 7 7 7 6 5 7 5 6 7 7 6 5 0,12 81 6,38 40,64 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
8 7 8 8 7 8 8 8 7 8 8 7 8 0,14 100 25,38 643,89 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 7 7 0,13 93 18,38 337,64 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 0,13 94 19,38 375,39 

Сума рангів 47 46 46 49 43 46 48 44 45 47 46 46 44 0,86 597 0,00 5815,88 

Середня сума рангів =74,63 
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Продовження табл. Б.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2016 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 0,14 88 20,50 420,25 

6478,00 0,91 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 7 0,15 94 26,50 702,25 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0,03 16 -51,50 2652,25 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 0,04 23 -44,50 1980,25 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 0,12 75 7,50 56,25 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
7 5 4 8 5 7 8 5 8 5 4 5 8 0,12 79 11,50 132,25 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
6 5 7 5 6 7 5 6 5 7 5 6 6 0,12 76 8,50 72,25 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
8 7 5 8 8 5 7 5 8 5 7 8 8 0,14 89 21,50 462,25 

Сума рангів 45 38 39 44 42 41 43 39 44 40 37 43 45 0,84 540 0,00 6478,00 

Середня сума рангів = 67,50 

Інформаційний ефект управління діяльністю з урахуванням інформаційного забезпечення (Інфеудіз) у 2017 р. 

1) Рівень витрат на інформаційне забезпечення 

(Рвіз) 
7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 0,12 88 11,00 121,00 

6528,00 0,92 

2) Рівень забезпечення працівниками 

інформаційної діяльності підприємства (Рзпідп) 
3 4 6 5 4 3 3 4 3 5 3 4 3 0,07 50 -27,00 729,00 

3) Частка прийнятих рішень в управлінській 

діяльності на основі використання 

інформаційного забезпечення (Чпрудвіз) 

2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 0,02 16 -61,00 3721,00 

4) Показник витрачання часу на обробку та 

передачу інформаційних даних (Пвчопід) 
5 7 5 5 5 7 5 5 5 5 5 4 5 0,09 68 -9,00 81,00 

5) Рівень доступності інформаційних даних на 

підприємстві (Рдідп) 
7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 8 7 8 0,13 95 18,00 324,00 

6) Показник ефективності інформаційного 

забезпечення процесу управління (Пеізпу) 
8 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 0,14 101 24,00 576,00 

7) Рівень використання інформації в 

управлінській діяльності (Рвіуд) 
7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 8 8 7 0,14 97 20,00 400,00 

8) Показник комп’ютеризації управлінської 

діяльності (Пкуд) 
8 7 8 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 0,14 101 24,00 576,00 

Сума рангів 47 48 49 49 46 50 46 47 46 47 48 47 46 0,86 616 0,00 6528,00 

Середня сума рангів = 77,00 

Примітка: розраховано автором на основі даних експертної оцінки  

2
8
9
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ДОДАТОК В 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

1. Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

1.1. Монографія:  

 

1. Лозиченко, О.М., 2017. Сучасні методи оцінювання ефективності 

управління діяльністю на промислових підприємствах. В: Г.М. Тарасюк, ред. 

Менеджмент суб’єктів господарювання в умовах забезпечення сталого 

розвитку: колективна монографія. Житомир: ЖДТУ. с. 126-131 

(0,38 друк. арк.).  

 

1.2. Публікації у наукових фахових виданнях України,  

що входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

 

2. Лозиченко, О.М., 2018. Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів 

впливу на забезпечення інформацією в процесі управління діяльністю 

промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №3, Т. 2 (258), с. 262–267 (0,69 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).   

3. *Лозиченко, О.М., 2018. Теоретико-методичні аспекти розробки 

системи управління діяльністю промислових підприємств в контексті 

інформаційного забезпечення. Вісник Хмельницького національного 

університету: науковий журнал. Економічні науки, №3, Т. 3 (258), с. 220–224 

(0,56 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index 

Copernicus (Польща), Google Scholar (США)).  

4. *Лозиченко, О.М., 2018. Використання інформації в управлінні 

прибутком промислових підприємств України та шляхи його збільшення. 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. 

Економічні науки, №5, Т. 1, с. 305–311 (0,66 друк. арк.) (Міжнародна 

представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), Google 

Scholar (США)).   

5. Лозиченко, О.М., 2018. Особливості використання шкали оцінювання 

ефективності управління діяльністю та інформаційного забезпечення 

промислових підприємств. Вісник Хмельницького національного університету: 

науковий журнал. Економічні науки, №6, Т. 2 (264), с. 131–135 (0,56 друк. арк.) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus 

(Польща), Google Scholar (США)).  

6. *Лозиченко, О.М. та Крилов, Д.В., 2018. Теоретико-методичні основи 

оцінювання ефективності управління на промислових підприємствах в рамках 

інформаційного забезпечення. Вісник Херсонського національного технічного 

університету, №2, с. 81–87 (0,58 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,40 друк. арк., розроблено методичні основи оцінювання ефективності 

управління та інформаційного забезпечення на промислових підприємствах) 

(Міжнародна представленість та індексація журналу: Google Scholar 

(США)).  

7. *Лозиченко, О.М., 2018. Формування та використання системи 

інформаційного забезпечення управління діяльністю на промислових 

підприємствах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 22, 

Ч. 2, с. 81–86 (0,67 друк. арк.) (Міжнародна представленість та індексація 

журналу: Index Copernicus (Польща)).  

 

2. Опубліковані праці апробаційного характеру: 

 

8. Лозиченко, О.М. та Крилов, Д.В., 2017. Інформаційне забезпечення 

управління конкурентоспроможністю промислового підприємства. В: 

                                                           
 Видання одночасно належить до наукових фахових видань України.  
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С.В. Ковальчук, ред., Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки 

України: XII Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький, 

Україна, 29 Листопад – 1 Грудень 2017. Хмельницький: Хмельницький 

національний університет (0,06 друк. арк., особистий внесок автора: 

0,04 друк. арк., зазначені особливості інформаційного забезпечення в процесі 

управління підприємством).  

9. Лозиченко, О.М., 2018. Теоретико-методичні підходи визначення 

ефективності управління інформаційними потоками промислових підприємств 

з метою забезпечення їх конкурентоспроможності. В: Колектив авторів, ред., 

Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації 

розвитку: XI Міжнародна науково-практична конференція. Хмельницький, 

Україна, 23-25 Травень 2018. Хмельницький: Хмельницький національний 

університет (0,07 друк. арк.).  

10. Лозиченко, О.М., 2018. Необхідність використання інформаційного 

забезпечення в управлінні діяльністю на промислових підприємствах. В: 

А.В. Білий, Колектив авторів, Київський економічний науковий центр, ред., 

Економіка, управління, фінанси: проблеми та перспективи розвитку: 

Всеукраїнська науково-практична конференція. Київ, Україна, 15 Вересень 

2018. Київ: ГО «Київський економічний науковий центр» (0,22 друк. арк.).  

11. Лозиченко, О.М. та Крилов, Д.В., 2018. Інформаційне забезпечення в 

процесі формування стратегії розвитку промислових підприємств. В: Колектив 

авторів, ред., Проблеми планування в ринкових умовах: XVII Міжнародна 

науково-практична конференція. Хмельницький-Одеса, Україна, 21-23 Вересень 

2018. Хмельницький: Хмельницький національний університет (0,13 друк. арк., 

особистий внесок автора: 0,07 друк. арк., визначено доцільність використання 

інформації в процесі формування стратегії розвитку).  

12. Лозиченко, О.М., 2018. Оцінка ефективності використання системи 

управління діяльністю на підприємствах. В: Автори статей, Наукова економічна 

організація «Перспектива», ред., Сучасні наукові дослідження на шляху до 

вдосконалення економічного потенціалу країни: Міжнародна науково-
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практична конференція. Дніпро, Україна, 22 Вересень 2018. Дніпро: НО 

«Перспектива» (0,18 друк. арк.).  

13. Лозиченко, О.М., 2018. Управління підприємством: економічна 

сутність та підходи до визначення [online] Доступно: 

<http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2519/>. В: Тридцяті економіко-правові 

дискусії: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Львів, 

Україна, 1 Жовтень 2018. Львів: ФО-П Шпак В.Б. (0,14 друк. арк.).  

14. Лозиченко, О.М., 2018. Роль процесу інформаційного забезпечення як 

інструменту управління діяльністю промислових підприємств. В: Автори тез, 

Центр фінансово-економічних наукових досліджень, ред., Перспективні 

напрямки розвитку економіки, обліку, управління та права: теорія і практика: 

Міжнародна науково-практична конференція. Полтава, Україна, 20 Жовтень 

2018. Полтава: ЦФЕНД, Ч. 2 (0,19 друк. арк.).  

15. Лозиченко, О.М., 2018. Проблеми інформаційного забезпечення в 

управлінні діяльністю промислових підприємств за умови змінності ринкового 

середовища. В: Автори тез, Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва, ред., Глобальні принципи фінансового, облікового та 

аналітичного забезпечення аграрного сектора економіки: Міжнародна 

науково-практична конференція. Харків, Україна, 8-9 Листопад 2018. Харків: 

ХНАУ, Вип. 1 (0,19 друк. арк.).  

16. Лозиченко, О., 2018. Особливості використання інформаційного 

забезпечення при здійсненні фінансового аналізу діяльності промислових 

підприємств. В: Автори тез, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

ред., Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: 

виклики глобалізації та регіональні аспекти: ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція. Ужгород, Україна, 19 Листопад 2018. Ужгород: 

Видавництво УжНУ «Говерла» (0,23 друк. арк.).  

17. Лозиченко, О.М., 2018. Необхідність прогнозування ефективності 

управління діяльністю промислових підприємств. В: Таврійський національний 

університет імені В.І. Вернадського, ред., Економічна політика держави в 

умовах трансформаційних змін: Міжнародна науково-практична конференція. 

http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-2519/
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Київ, Україна, 14-15 Грудень 2018. Київ: Таврійський національний університет 

імені В.І. Вернадського (0,19 друк. арк.).   

 

Продовження Додатку В 

Апробація результатів дисертаційної роботи 

№ 

з/п 
Тип конференції Назва конференції 

Місце і дата 

проведення 
Тип участі 

1 
XII Міжнародна науково-

практична конференція 

Маркетингові технології в 

умовах глобалізації 

економіки України 

Хмельницький, 

Україна, 29 

листопада – 1 

грудня 2017 р. 

Очна  

2 
XI Міжнародна науково-

практична конференція 

Управління економічними 

системами: концепції, 

стратегії та інновації 

розвитку 

Хмельницький, 

Україна, 23-25 

травня 2018 р. 

Очна  

3 
Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Економіка, управління, 

фінанси: проблеми та 

перспективи розвитку 

Київ, Україна, 15 

вересня 2018 р. 

Заочна 

 

4 

XVII Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

Проблеми планування в 

ринкових умовах 

Хмельницький-

Одеса, Україна, 

21-23 вересня 

2018 р. 

Очна 

5 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Сучасні наукові 

дослідження на шляху до 

вдосконалення 

економічного потенціалу 

країни 

Дніпро, Україна, 

22 вересня 

2018 р. 

Заочна 

 

6 

Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція 

Тридцяті економіко-

правові дискусії 

Львів, Україна, 1 

жовтня 2018 р. 

Заочна 

 

7 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Перспективні напрямки 

розвитку економіки, 

обліку, управління та 

права: теорія і практика 

Полтава, Україна, 

20 жовтня 2018 р. 
Очна 

8 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Глобальні принципи 

фінансового, облікового та 

аналітичного забезпечення 

аграрного сектора 

економіки 

Харків, Україна, 

8-9 листопада 

2018 р. 

Очна 

9 
ІІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

Трансформація 

національної моделі 

фінансово-кредитних 

відносин: виклики 

глобалізації та регіональні 

аспекти 

Ужгород, 

Україна, 19 

листопада 2018 р. 

Очна 

10 
Міжнародна науково-

практична конференція 

Економічна політика 

держави в умовах 

трансформаційних змін 

Київ, Україна, 14-

15 грудня 2018 р. 
Очна 
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ДОДАТОК Г 
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