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АнотАція
У статті розглянуті існуючі інформаційні засоби підприємств, 

освітлені об’єктивні та суб’єктивні передумови їх функціонування, 
обгрунтовані подальші напрями розвитку інформаційного забезпе-
чення підприємств, проаналізовані основні функції та три площини 
управління організацією, згідно з якими розподіляються більшість 
завдань, функцій і задач управління, а саме: лінійні (ділянка-цех-
підприємство-об’єднання-галузь); ресурсні (фінансові, трудові, ма-
теріальні ресурси); функціональні (планування, облік, матеріаль-
но-технічне забезпечення).

Ключові слова: аналіз, інформація, діяльність підприємства, 
технології, системи.

АннотАция
В статье рассмотрены существующие информационные 

средства предприятий, освещены объективные и субъективные 
предпосылки их функционирования, обоснованы дальнейшие на-
правления развития информационного обеспечения предприятий, 
проанализированы основные функции и три плоскости управления 
организацией, согласно которым распределяются большинство 
задач, функций и задач управления, а именно: линейные (участок-
цех-предприятие-объединение-отрасль); ресурсные (финансовые, 
трудовые, материальные ресурсы); функциональные (планирова-
ние, учет, материально-техническое обеспечение).

Ключевые слова: анализ, информация, деятельность пред-
приятия, технологии, системы.

AnnotAtion
The article describes the existing information assets of enterprises, 

highlighted the objective and subjective conditions of their functioning 
are reasonable future direction of enterprise information management, 
analyzed the basic functions and three planes of organization 
management, whereby shared many tasks, functions and tasks of 
management, namely: linear (plot-shop-Business-union-industry) 
resource (financial, human and material resources), functional 
(planning, accounting, logistics). 

Key words: analysis, information, activities of the company, 
technology, systems.

Актуальність теми. Діяльність підприємств і орга-
нізацій у складних умовах динамічної ринкової еко-
номіки та жорсткої конкуренції потребує зниження 
вартості бізнес-процесів, удосконалення внутрішніх 
виробничих процесів, розширення діапазону послуг і 
товарів, скорочення надлишкових робіт всередині ор-
ганізації. у сучасних умовах світового соціально-еко-
номічного розвитку особливо важливою областю стало 
інформаційне забезпечення процесу управління, що 
складається в зборі та обробці інформації, необхідної 
для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 
перед керуючим органом звичайно ставляться задачі 
одержання інформації, її обробки, а також генеру-
вання та передачі нової похідної інформації у вигляді 
керуючих впливів. такі впливи здійснюються в опера-
тивному та стратегічному аспектах і ґрунтуються на 
раніше отриманих даних, від вірогідності і повноти 
яких багато в чому залежить успішне рішення бага-
тьох завдань управління.

Постановка завдання дослідження. інформаційне 
забезпечення менеджменту грає дуже важливу роль. 

Секретом успіху нашого суспільства є уміння чіт-
ко орієнтуватися у величезному масиві інформації й 
уміння ефективно скористатися цією інформацією. 
Від цього залежить не тільки доля конкретної осо-
бистості, а всієї організації. Будь-які прийняті рішен-
ня вимагають обробки великих масивів інформації, 
компетентність керівника залежить не стільки від 
минулого досвіду, скільки від володіння достатньою 
кількістю інформації про швидко мінливу ситуацію й 
уміння нею скористатися.

мета аналізу інформаційних потоків в організації 
– виявлення місць дублювання надлишку й недоліку 
інформації, причин її збоїв і затримок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. інфор-
мація на сучасному етапі розвитку суспільства віді-
грає вирішальну роль в організації процесу управ-
ління на підприємстві. це пов’язано як із розвитком 
нових інформаційних технологій, так і зі змінами в 
технології управління. існує багато наукових дослі-
джень управлінського впливу на ефективність ін-
формаційного забезпечення підприємств у сучасних 
умовах. у тому числі присвячено багато робіт вітчиз-
няних та зарубіжних вчених, зокрема Ф. Ф. Бутин-
ця, Д. п. Доманчука, м. і. ковальчука, н. А. Хруща, 
м. Г. чумаченка та інших [1; 2]. однак застосування 
новітніх засобів у організації комунікаційного про-
цесу на підприємстві ставлять нові питання, які досі 
ще не повністю вивчені.

Викладення основного матеріалу дослідження. 
інформацію сьогодні можна вважати специфічним то-
варом, основна специфіка якого полягає в його спро-
можності, переміщуватися до споживача, одночасно 
залишаючись у виробника, і не руйнуватися, а іноді 
і не перетворюватися в процесі споживання, подібно 
матеріальним товарам. 

Звичайно, будь-яка підприємницька діяльність 
має на меті отримання прибутку. Але практика сучас-
них підприємств показує, що організація просування 
товарів на ринок до безпосередніх споживачів переду-
сім орієнтується на не монетарні результати: підпри-
ємства за допомогою інформації (комунікації) домага-
ються чіткого виокремлення власних товарів з поміж 
тих, що пропонуються на ринку; бажаних змін іміджу 
підприємства; інформування споживачів про нові то-
вари або зміну цінової політики; збільшення зацікав-
леності, яка приводить людину до магазину, хоча й 
без наміру купити товар; вплив на психологію людей 
у певному напрямку тощо. 

В умовах сьогодення розвитку нових інформацій-
них технологій успішна діяльність будь-якого під-
приємства багато в чому залежить від уміння, досвіду 
керівників при управлінні комунікаційними проце-
сами. тому, хоч комунікаційний процес часто може 
тривати кілька секунд, аналіз його етапів дозволяє по-
казати де, у яких точках виникають проблеми інфор-
маційного обміну при веденні господарської діяльнос-
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ті в сучасних ринкових умовах. інформаційна робота 
– це заходи, які проводять підприємства для інформа-
ційно-аналітичного забезпечення, а саме – процедура 
збирання і зберігання інформації [9, c. 145].

кожна функція управління охоплює планування, 
організацію, координацію, контроль та мотивацію. 
Апарат управління організацією в сучасних умовах 
повинен задовольняти ряд наступних вимог: бути 
економічним, тобто виконувати покладені на нього 
функції з мінімально можливими затратами праці і 
матеріалів; працювати оперативно, тобто своєчасно 
виконувати покладені на нього функції; працювати 
надійно, тобто достовірно відображати фактичний 
стан виробництва і рішення, що приймаються; працю-
вати оптимально, тобто знаходити найкраще рішення 
технічних, економічних, організаційних, соціальних 
та інших питань шляхом багатоваріантних розрахун-
ків і вибору найвигіднішого варіанту.

Система управління вирішує складні задачі визна-
чення стратегічних, оперативних і тактичних планів, 
програми дій на різні періоди, зокрема, узгодження 
потоків сировини, випуску продукції, комплектуючих 
виробів, інших ресурсів (в тому числі кадрових), взає-
модії з споживачами, постачальниками та вищестоячи-
ми організаціями. Співвідношення між плануванням і 
управлінням є складним і різноманітним. інтуїтивно 
зрозуміло, що ідеальна (яка усе передбачає) система 
планування може зробити достатнім програмне управ-
ління і відмовитися від оперативного управління. на-
впаки, система оперативного управління вимушена 
своїм функціонуванням компенсувати недоліки плану-
вання, які проявляються, як несприятливі відхилення 
(наприклад, неправильне планування забезпеченості 
виробничої програми ресурсами), а оперативне управ-
ління повинне враховувати ці відхилення. крім того, 
система управління здійснює контрольні функції, спо-
стерігаючи за функціонуванням об’єкту управління, і 
приймає заходи у випадку відхилення від намічених 
программ і технологій, виявляє недоліки і несприятли-
ві збурення. Для управління економічними об’єктами 
вимагається підготовлена систематизована інформа-
ція. З подальшим розвитком суспільства неминуче 
відбувається ускладнення процесів управління орга-
нізацією, яке стимулює розвиток інформаційних сис-
тем. потреба в управлінні виникає для координації дій 
трудового колективу, що об’єднується для досягнення 
локальних та глобальних цілей. існують три основні 
площини управління, згідно з якими розподіляються 
більшість завдань, функцій і задач управління, а саме: 

- лінійні (ділянка-цех-підприємство-об’єднання-
галузь);

- ресурсні (фінансові, трудові, матеріальні ресур-
си);

- функціональні (планування, облік, матеріально-
технічне забезпечення тощо) [4].

Зрозуміло, що така координація відбувається на 
достатньо складному кількісному аналізі деяких мо-
делей функціонування організації., так навіть про-
дуктивність праці всієї організації не є результатом 
простого складання показників функціонування її 
підрозділів. результати роботи організації, її якість, 
залежать від ефективності управління, а останнє від 
рішень, що приймаються. раціональна система управ-
ління організацією повинна забезпечувати: фінансової 
рівноваги; отримання стабільного чи максимального 
прибутку; пошук та вибір стратегічних напрямків ді-
яльності організації для її конкурентноспроможного 
існування на протязі довшого часу; здатність до вижи-
вання і рентабельність в умовах ринку; забезпечення 
стійкості функціонування об’єкту управління; вихід 
на зовнішні ринки. 

очевидно, що управління будь-якою організаці-
єю – складний динамічний процес. В такому об’єкті 

управління динамічно змінюються параметри і ха-
рактеристики, які описують стан керованої системи. 
Відбувається безперервна заміна одного стану об’єкту 
управління іншим. тому для успішного управління 
процесами в організаціях необхідно оперативно вра-
ховувати ці зміни, навчитися прогнозувати їх розви-
ток, а значить в міру можливостей керувати ними. 
тому напрацювання управлінських рішень в кінцево-
му підсумку – це безперервний процес обробки інфор-
мації. оптимальність рішень забезпечується тільки 
шляхом порівняння їх варіантів, а якість рішень за-
лежить від повноти множини альтернатив, що розгля-
даються. Виробництво-маркетинг-збут – все це ланки 
одного ланцюга, які можуть мати різні альтернативи 
рішення. пов’язує їх разом обмін інформацією, при 
чому найтісніше по горизонтальних зв’язках. у разі 
відсутності цього зв’язку впровадження інформацій-
ної системи менеджменту виявиться малоефективним 
і мало позначиться на загальному зростанні продук-
тивності праці всієї організації та на зменшенні собі-
вартості продукції. 

якість управління визначають такі фактори: пра-
вильний вибір мети і шляхів її досягнення; раціо-
нальний розподіл завдань між підсистемами об’єкту 
управління; повне і своєчасне інформаційне забезпе-
чення управлінських рішень; своєчасне і повне вирі-
шення задач обліку, звітності, оплати праці.

це обумовлює фундаментальну перебудову струк-
тури, інформаційних потоків і управлінських техно-
логій в напрямку її оптимізації і підвищення рівня і 
масштабу автоматизації. Зростання продуктивності 
праці і зниження собівартості забезпечується не тіль-
ки обсягами капіталовкладень в розвиток інформа-
ційної системи менеджменту, але і її структурою. ка-
піталовкладення потрібні не лише для технічного та 
програмного забезпечення, але й для перепідготовки 
кадрів, удосконалення організації управління. етапи 
аналізу інформаційних потоків. перед початком про-
ектування інформаційної системи менеджменту по-
трібно сформулювати етапи формування інформацій-
ного процесу, який полягає в проведенні наступних 
заходів: Встановлення потреби в інформації. потреби 
в інформації випливають з необхідності вирішення 
проблем прийняття рішення. точнішому плануван-
ню і пов’язаному з ним кращому рішенню (яке відо-
бражається у вигляді більших прибутків) протистоять 
витрати на придбання інформації, тому що керівни-
цтво повинно використовувати для виявлення потреб 
в інформації різні персональні та речові засоби (на-
приклад, витрати на отримання інформації, витрати 
на утримання персоналу, витрати на утримання при-
міщень для архівів, телефонні витрати та інші) [9]. 
З позиції виникнення витрат будь-яке дослідження 
стає економічною проблемою. Щоб вирішити цю про-
блему потрібно визначити теоретично, яку точність 
планування завдяки додатковій інформації можна 
досягти при умові, що додаткові прибутки, отримані 
внаслідок покращення планування (граничний доход 
планування), були більшими, ніж додаткові витрати 
на отримання інформації (граничні витрати плануван-
ня). Але, як і попереднє чи проведене заднім числом 
з’ясування граничних витрат ускладнене, а визначен-
ня граничних прибутків неможливе, тому на практиці 
не можна визначити оптимальну потребу в інформації 
умовною нерівністю: граничні витрати не перевищу-
ють граничний доход. при визначенні оптимальних 
обсягів інформації органи планування повинні посту-
пово збирати інформацію, покращувати інформацій-
ну базу від одного етапу до іншого. кінцеве рішення 
відносно інформації отримують на основі нагромадже-
них евристичних знань у вигляді досвіду та інтуїції. 
отримання та ввід інформації. отримання інформації 
може опиратися на внутрішньоорганізаційні джерела 
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інформації (наприклад, облік звітності, інформація 
отримана від співробітників), або ж на позаорганіза-
ційні джерела інформації (наприклад, офіційна ста-
тистика, консультанти консультанти організації). 
Вибір між внутрішніми та зовнішніми джерелами ін-
формації є не тільки питаннями витрат, так, як певні 
дані можна отримати лише з певних джерел. поряд 
з цим потрібно розрізняти персональні (наприклад, 
співробітники) і об’єктивні (наприклад, статистичні 
дані) джерела інформації. під час отримання інформа-
ції потрібно звернути увагу на те, щоб інформація була 
своєчасною і точною. інформацієя, якою не володіють 
на момент прийняття рішення, нічого не варта. інфор-
мацію, яку отримано задовго до прийняття рішення, 
може тим часом застаріти і тому повинна поповню-
ватися новими даними, що пов’язано з додатковими 
витратами. крім того інформація може бути і неточ-
ною. ця небезпека особливо велика при звертанні до 
персональних джерел інформації. Джерелом помилок 
під час передачі інформації можуть бути помилки, 
які допускаються людьми через безвідповідальність, 
а деколи і навмисно. Спокуса свідомої фальсифікації 
інформації особливо велика у випадку, коли власні ін-
тереси особи, що займає штатну посаду в організації, 
відхиляється від інтересів організації. нагромаджен-
ня інформації. у випадку мінімізації витрат на інфор-
мацію рано чи пізно приходять до проблеми нагрома-
дження інформації. Все це пояснюється громіздкістю 
початкових даних, які поступають від першоджерел. 
якщо на момент поступлення інформації не існує ак-
туальної потреби в прийнятті рішення, тоді цілком не 
обов’язково затримувати цю інформацію. якщо ж піз-
ніше виникне ситуація, коли необхідно буде зверну-
тися до старих даних, у такому випадку слід шукати 
дану інформацію серед первинного статистичного збо-
ру. якщо ж відомості нагромаджуються до моменту 
їх поступлення, тоді їх потрібно копіювати до факту 
прийняття рішення і для отримання інформації акту-
алізувати і обробити. таке звертання деколи назива-
ють вторинним статистичним методом. Шляхом на-
громадження інформації згладжуються відмінності в 
часі між отриманням інформації та її використанням 
– тому нагромадження інформації можна трактувати, 
як тимчасову трансформацію даних. обробка інфор-
мації. Дуже часто інформація потрібна не в тій формі, 
в якій вона була зібрана. у цьому випадку потрібно 
обробити цілий ряд окремих відомостей для того щоб 
сформувати її у зручному для використання вигляді. 
передача інформації. отримання і обробка інформа-
ції коштують дорого. В процесі передачі інформації 
необхідно вжити організаційні заходи для оптимізації 
внутрішніх потоків інформації., як правило, інфор-
мація поступає не в ті відділи, яким вона вимагається 
для обгрунтування прийняття рішення. Задачею теле-
комунікаційних систем є безвідмовна та вчасна пере-
дача точної інформації з меншими затратами іншим 
службам, тобто проходить локальна трансформація 
інформації.

Висновки. таким чином, важливим чинником 
успішної діяльності організації стає інформаційна 
система менеджменту, яка б взяла на себе інформацій-
ну підтримку процесів управління. інформаційну сис-
тему менеджменту розглядають як складову частину 

системи управління, яка включає збір, аналіз і оброб-
ку існуючої чи створення нової інформації з можли-
вим використанням найсучасніших досягнень в галузі 
інформаційних технологій. основні завдання інфор-
маційної системи менеджменту. основними задачами 
інформаційної системи менеджменту є: відображення 
на інформаційній моделі об’єкта управління і його 
функціонування. З цією метою необхідно здійснювати 
збирання і обробку інформації про об’єкт, норматив-
но-довідкову інформацію; організація раціонального 
внутрішнього і зовнішнього документообігу; підви-
щення якості управління: повне і своєчасне інформа-
ційне забезпечення, підготовка рішень, вирішення 
управлінських задач, зберігання проміжної і вихідної 
інформації; підвищення продуктивності праці осіб, 
які приймають рішення, та інших працівників управ-
лінського апарату, звільнення їх від завантаження 
рутинною роботою; вдосконалення методів і засобів 
управління, розв’язок нових управлінських задач, 
особливо задач оптимізації, ускладнення алгоритмів 
оптимізації, ускладнення алгоритмів прийняття рі-
шень, вибіркове інформаційне забезпечення керівни-
ків; стабілізація чисельності управлінського персона-
лу при зростанні якості управління; виконання ролі 
первинної інформаційної ланки і джерела інформації, 
доступної для машинної обробки.
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