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Досліджено вплив інформаційного забезпечення на сталий розвиток сучасного підприємства в умовах недосконалої конку-
ренції при використанні таких економічних інструментів, як прогнозування та планування. Обґрунтовано значущість інформації 
для отримання кращих результатів управління діяльністю суб’єкта господарювання. Розглянуто основні поняття процесу інфор-
маційного забезпечення та сучасні концепції інформаційного забезпечення процесу планування.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі кон-
куренція є важливим та дієвим механізмом, який 
забезпечує високу ефективність, пропорційність та 
динамічність ринкових відносин як у галузі вироб-
ництва, так і реалізації товарів чи послуг. Мінливі 
конкурентні умови потребують від підприємств вчас-
ного відповідного реагування на зміни, що відбули-
ся. Конкуренція стимулює адаптацію суб’єктів гос-
подарювання до нових ринкових умов, за допомогою 
чого активізується розвиток економіки країни.

В умовах недосконалого конкурентного середови-
ща підприємства намагаються першими вийти на ри-
нок з новим продуктом (технологією), щоб отрима-
ти додаткові прибутки. Найважливішим кроком на 
шляху інноваційного розвитку є створення системи 
інформаційної підтримки всіх етапів інноваційної 
діяльності. Умовою успіху інноваційного розвитку 
є їх належне інформаційне забезпечення, яке здій-
снюється спеціально створюваними інформаційними 
системами і службами. Такі системи та служби зби-
рають, систематизують, зберігають, обробляють, ви-
конують пошук і поширюють наукову, технічну, еко-
номічну та іншу інформацію, а також допомагають у 
перетворенні цієї інформації в знання.

Значення інформації, яка є основою інформацій-
них ресурсів, заперечити складно, проте, незважаю-
чи на свій колосальний вплив на всі сфери життя, це 
поняття можна назвати білою плямою, практично не 
дослідженою і не опрацьованою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню теоретичних і практичних аспектів фор-
мування ефективної стратегії розвитку підпри-
ємства приділяється значна увага як зарубіжних, 
так і українських вчених, про що свідчать роботи 
В.Г. Герасимчука, І.А. Ігнатьєвої, Н.С. Миколайчук, 
Г.Г. Савіної, З.Є. Шершньової та інших. Але бракує 
досліджень щодо вирішення проблеми забезпечення 
стратегічного управління інформаційним забезпечен-
ням для реалізації стратегічних планів для покра-
щення економічного розвитку підприємства.

Метою статті є визначення впливу особливостей 
інформаційного забезпечення на ефективне застосу-
вання методів планування та прогнозування при ви-
борі стратегії переходу до сталого розвитку підпри-
ємства в умовах недосконалої конкуренції.

Виклад основного матеріалу. Вітчизняні підпри-
ємства, діючи в умовах нестабільного розвитку рин-
ку, посилення конкурентної боротьби, намагаються 
хоч якось передбачити своє майбутнє. Наприклад, 
з метою обґрунтування економічної доцільності ре-
алізації підприємством певного проекту, повного або 
часткового перепрофілювання його діяльності скла-
дають бізнес-плани, а окремі напрями охоплюють 
поточними планами. Водночас згадані процеси свід-
чать про те, що суб’єкти підприємництва за відсут-
ності чітко сформульованих цілей свого розвитку та 
економічної стратегії – напряму руху – намагаються 
розробляти тактику, уточнюючи певні його деталі. 
В умовах жорсткої конкурентної боротьби і поси-
лення впливу змін, які відбуваються у зовнішньо-
му середовищі, підприємства мають зосереджувати 
увагу не тільки на внутрішньому стані справ, а й 
виявляти та враховувати у своїй діяльності можли-
ві зміни оточення. Водночас основними залишають-
ся проблеми збалансування внутрішніх можливостей 
підприємства та змін у зовнішньому середовищі з 
метою виживання в конкурентній боротьбі сьогодні 
та у перспективі. Ця обставина сприяє зміні певних 
стереотипів господарювання, появі та впровадженню 
системи стратегічного управління, один з постулатів 

якого доволі красномовний: «Хто не дивиться впе-
ред, опиняється позаду» [1, c. 38].

Важливе значення в діяльності підприємства має 
інформаційне забезпечення. Інформаційне забезпе-
чення планування – це процес збору, обробки, форма-
лізації даних про розвиток процесів на ринку товарів 
і послуг (середовище функціонування підприємства); 
про стан і зміну нормативно-законодавчої бази (умо-
ви діяльності підприємства); про динаміку показни-
ків діяльності підприємства і його стані в минулому 
і сьогоденні (розвиток підприємства); про успішність 
зусиль щодо підвищення ефективності роботи під-
приємства та ін. [2].

Роль інформаційного забезпечення процесу пла-
нування важко переоцінити, оскільки від якості, по-
вноти та достовірності інформації залежить обґрун-
тованість планових розрахунків, а в подальшому і 
ефективність управлінських рішень, побудованих на 
цих розрахунках. Крім того, формалізація планових 
розрахунків, використання сучасних інформаційних 
технологій неможливі без відповідного якісного ін-
формаційного ресурсу. Якщо врахувати, що розра-
хунки здійснюються на перспективу різного тим-
часового горизонту, то необхідна доволі достовірна 
інформація не тільки про минуле та сьогодення, а й 
про майбутні умовах функціонування підприємства. 
Значення інформації підтверджується і такими да-
ними: опитування американських бізнесменів дове-
ло, що, на їх думку, 70% успіху фірми залежить від 
оперативної і достовірної інформації. Інформаційне 
забезпечення процесу планування складається з: 

– збору, обробки і передання даних про зовніш-
нє, враховуючи умови конкурентного середовища, і 
внутрішнє середовище підприємства; 

– вибору та використання методів і прийомів уза-
гальнення та аналізу інформації, у тому числі із за-
стосуванням програмних засобів; 

– технічного забезпечення передачі та обробки 
інформаційних потоків [2].

Рівень організації інформаційного забезпечення 
управління залежить від того, які положення ста-
новлять основу теорії організації. Основні положен-
ня сучасної теорії організації інформаційного забез-
печення управління спираються на такі поняття: 
інформація, економічна інформація, облікова інфор-
мація, інформація бухгалтерського обліку, інформа-
ція оперативного обліку, інформація статистичного 
обліку, інформаційний потік, інформаційні ресурси, 
управління інформаційними ресурсами. Розглянемо 
послідовно ці поняття.

Інформація – це сукупність відомостей про дослі-
джуваний об’єкт , що допомагають вирішувати по-
ставлені завдання [3, c. 57]. У дослідженнях процесу 
управління під інформацією розуміється сукупність 
відомостей про стан керованої системи і зовнішнього 
середовища.

Економічна інформація – це сукупність відомос-
тей, що виникають у процесі виробничо-господар-
ської діяльності та використовуються для управлін-
ня об'єктом.

Облікова інформація – найбільш об’ємна і тру-
домістка частина економічної внутрішньофірмової 
інформації, яка розкриває те, що відбулось у ви-
робничо-господарській діяльності підприємства. 
Вона характеризується підвищеною вимогливістю 
до точності.

Облікова інформація підрозділяється на такі види 
[4, c. 129]:

1. Інформація бухгалтерського обліку – це інфор-
мація про результати поточної господарської діяль-
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ності підприємства, призначена для оперативного 
управління і формування фінансової, управлінської 
та статистичної звітності.

2. Інформація оперативного обліку – це частина 
інформації управлінського обліку, спрямована на 
управління певними видами господарської діяльнос-
ті, насамперед регулювання і контроль витрат і ре-
зультатів, включаючи калькулювання собівартості 
видів продукції.

3. Інформація статистичного обліку – інформа-
ція, що формується на основі даних бухгалтерського 
та оперативного обліку, а також на основі результа-
тів статистичних спостережень.

4. Інформаційний потік – це цілеспрямований 
рух інформації від джерел до споживачів [5, c. 178]. 
Від професійної організації інформаційних потоків 
в істотному ступені залежить продуктивність діяль-
ності підприємства, обумовлена не тільки оптималь-
ною кількістю інформації, а й її якістю.

Інформаційними ресурсами є інформація, яка ви-
користовується підприємством в якості засобу ви-
конання завдань ухвалення управлінських рішень. 
Особливістю інформаційного забезпечення плану-
вання діяльності підприємств в умовах недосконалої 
конкуренції повинна бути наявність внутрішніх і зо-
внішніх інформаційних ресурсів.

Ухвалення стратегічних управлінських рішень в 
умовах обмеженої інформації проводиться з метою 
вибору оптимального варіанта серед можливих аль-
тернатив. Менеджери можуть дотримуватися різних 
підходів до ухвалення рішень – обережних, помір-
кованих або ризикованих. Аналітик, який готує ін-
формацію, повинен це враховувати і прогнозувати не 
тільки декілька варіантів прогнозів, але й декілька 
варіантів рішень [6, c. 271].

З огляду на зазначені особливості доцільно нада-
ти таке визначення. Стратегічні управлінські рішен-
ня – це сукупність планових, організаційних, моти-
ваційних, контрольних впливів на об’єкт управління 
з метою отримання конкретного результату у довго-
строковій перспективі, що характеризується слабкою 
визначеністю інформаційних джерел та урахуванням 
прогнозованих змін у зовнішньому середовищі.

Процес стратегічного управління охоплює три 
основні стадії – стратегічне планування, реалізацію 
стратегії, стратегічний контроль (рис. 1).

Стратегічний 
контроль

Критерії та показники 
контролю –
Моніторинг

Реалізація стратегії
Організаційні 
структури –

Інформаційна система

Стратегічне 
планування

Установлення місії та 
цілей –

SWOT-аналіз

Рис. 1. Складові елементи стратегічного управління 
[7, c. 8]

Джерел отримання інформації для здійснення 
процесу планування на підприємствах є багато. Їх 
можна чітко розмежувати на внутрішні та зовнішні. 

Як правило, більшість необхідної інформації 
отримується із зовнішніх джерел. Джерелами вну-
трішньої інформації підприємств вважаються обліко-
ві та позаоблікові дані. До облікових, своєю чергою, 
належать дані бухгалтерського, статистичного й опе-
ративного обліків і їх звітність. Дані бухгалтерського 
обліку дають об’єктивну кількісну характеристику 
різноманітних господарських операцій, узагальне-
ну характеристику всієї сукупності господарських 
засобів за їх складом і розміщенням, за джерелами 
утворення та цільовим призначенням. Для цього за-
стосовують методи наскрізного та безперервного спо-

стереження, суворе документування, систематизацію 
на рахунках, групування в балансі й інших звітних 
таблицях. Дані бухгалтерської та фінансової звітнос-
ті специфічні, оскільки такі звіти є обов’язковими 
і їх достовірність контролюється законодавчо. Крім 
того, дані бухгалтерського та статистичного обліку є 
ретроспективними – через обов’язковість тривалого 
зберігання такі дані можуть бути доступними у май-
бутньому. Ще одна особливість даних і звітів бухгал-
терського та статистичного обліку – це універсаль-
ність для підприємств будь-якої форми власності. 
Тобто незалежно від обраної форми бухгалтерського 
обліку, методів обробки такої інформації, для вну-
трішніх користувачів вона повинна бути зрозумілою. 

Дані оперативного обліку, хоч і не є обов’язковими 
і суворо регламентованими, не менш важливі у про-
цесі планування. На практиці керівники різних рів-
нів здійснюють щоденні записи про певні аспекти 
діяльності підприємства, аналізують їх, роблять ви-
сновки. Така інформація дозволяє на основі виявле-
них тенденцій і закономірностей прийняти управлін-
ське рішення, є основою для розробки оперативних 
планів підприємств. Облікові дані відображають 
фактичний стан господарсько-фінансової діяльності 
підприємств і є її інформаційною моделлю. 

До позаоблікових даних належать матеріали збо-
рів трудових колективів, матеріали конференцій, пе-
ревірок контролюючих органів, матеріали доповід-
них записок, комітетів тощо. Також важливу роль 
тут виконує співпраця із колективом, адже часто 
працівники підприємства з огляду на особисті ха-
рактеристики, такі як досвід, знайомства, хобі, гро-
мадська робота, політичні уподобання можуть бути 
достатньо поінформовані щодо напряму, який вивча-
ється підприємством. 

Зовнішня інформація є, як правило, роззосеред-
женою в кількох джерелах. До основних джерел зо-
внішньої інформації, яка забезпечує процес плану-
вання діяльності підприємств, належать: статистичні 
збірки даних, дані перепису населення; книги, ката-
логи, проспекти; річні фінансові звіти підприємств 
(оприлюднення яких не порушує чинне законодав-
ство); результати конкурсів, тендерні пропозиції; 
інформація бірж, банків, галузева; таблиці курсів 
акцій; судові рішення; дані періодичного друку, зо-
крема спеціалізовані; дані міжнародних організа-
цій, таких як ООН, Міжнародного валютного фонду, 
Європейської організації по співпраці та розвитку, 
Ради Європи; результати наукових досліджень; ме-
режа Інтернет і інші джерела [8, c. 31]. 

Особливу роль із перелічених джерел інформації 
виконують чисельні видання економічного та спе-
ціального змісту, такі як газети, журнали, інфор-
маційно-аналітичні бюлетені, тобто так звані офі-
ційні видання. Також до цієї групи інформаційних 
джерел відноситься синдикативна інформація. «Це 
первинна інформація, яку спеціальні інформаційно-
консультаційні організації збирають, обробляють, а 
потім продають своїм передплатникам» [8, c. 37]. 
Така інформація є, як правило, не дорогою і висо-
коякісною, оскільки її збір ґрунтується на відпра-
цьованій системі. 

Важливо зазначити особливість інформації, отри-
маної шляхом проведення спеціальних обстежень і 
опитувань. Для цього, як правило, залучаються спе-
ціалізовані підприємства, які володіють досвідом і 
методикою збору інформації. Проте така інформація 
може бути отримана і шляхом самостійного збору, 
наприклад, працівниками відділу маркетингу, ко-
мерційного відділу тощо. 
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Велике значення в інформаційному забезпеченні 
процесу планування займають інформаційні техно-
логій, які є засобом отримання інформації та її пе-
реробки. Застосування електронно-обчислювальної 
техніки дає змогу поглибити економічний аналіз 
підприємства, застосувати більш трудомісткі методи 
його проведення, спрощуючи так планову роботу.

Існуючі інформаційні системи надають керівни-
кам підприємств інформацію, орієнтовану в осно-
вному на внутрішнє середовище – технологію, ор-
ганізацію виробництв. Інформація про зовнішнє 
середовище має несистемний характер. Немає інфор-
мації про економічні тенденції, науково-технічні до-
сягнення, ринки і конкуренцію на них, споживачів і 
їх потреби тощо. Все це призводить до суб’єктивного 
уявлення про ситуацію на підприємстві та не дає 
можливості складати обґрунтовані прогнози і ухва-
лювати стратегічні рішення на майбутнє. Навіть 
якщо обсяг необхідної інформації достатній, то це 
не завжди забезпечує ухвалення ефективних рішень.

Сучасні підприємства роблять спроби створювати 
бази стратегічних даних (БСД), які формуються за 
допомогою цільового підбору інформації, яка посту-
пає з безлічі джерел і є процесом перетворення су-
купності даних в стратегічну інформацію на основі 
їх аналітичної обробки з орієнтацією на конкретне 
вживання в процесі реалізації стратегічних планів, 
проектів і програм.

Підприємства мають створювати: БСД про силь-
ні і слабкі сторони підприємства; БСД про загрози і 
можливості (з оцінкою рівня ризику), які існують в 
зовнішньому середовищі; БСД про рівень конкурен-
ції, умови конкурентного середовища і критерії кон-
курентоспроможності в галузі; БСД про полягання 
економіки в цілому; БСД про ситуацію на суміжних 
ринках.

У таблиці 1 відображена схема, що демонструє 
сфери виникнення інформації, формування БСД на 
різних етапах стратегічного планування. Чим якіс-
ніша інформація, тим більше достовірними стають 
плани, а це, своєю чергою, закладає основи для здій-
снення обґрунтованого управлінського впливу на 
об’єкти управління в організації [9, c. 103].

Досвід підприємств, які можуть добре організува-
ти інформаційне обслуговування працівників апара-
ту управління, свідчить, що багато проблем можна 
вирішити, якщо БСД формувати одночасно з розроб-
кою і використовуванням інформаційно-управлін-
ських систем різного типу, які дають можливість: 
накопичувати інформацію про минуле і теперішнє; 

складати прогнози розвитку подій; одержувати уяв-
лення про реальні справи на підприємстві на кон-
кретний момент часу; прослідити події в зовнішньо-
му середовищі [9, c. 105].

Характер економіки України визначає деякі осо-
бливості існуючих концепцій інформаційного забез-
печення, головними з яких можна вважати такі:

– пропоновані проекти виявляються орієнтовани-
ми більшою мірою на автоматизацію класичних біз-
нес-процесів і меншою мірою – на конкретні техно-
логії управління;

– у реальній ситуації інформаційні вимоги з од-
ного виду діяльності менеджера розділені у декіль-
кох інформаційних підсистемах. Таким ситуаціям не 
приділяється належної уваги в існуючих проектах 
інформаційного забезпечення;

– існуючі системи не повністю орієнтовані на ана-
ліз корисної для керівника інформації, що надхо-
дить із зовнішнього середовища;

– існуючі рішення не повною мірою забезпечують 
зворотний зв’язок результатів виконання стратегіч-
них рішень;

– існуючі рішення не допускають чіткої організа-
ції центрів обробки інформації.

Отже, у процесі своєї діяльності керівники та фа-
хівці підприємства визначають основні вимоги до 
інформаційного забезпечення. На практиці існують 
такі основні підходи до впровадження інформаційної 
системи.

1. Сучасна комплексна інформаційна система 
впроваджується на підприємстві паралельно з існу-
ючою системою фінансової звітності. 

2. Інформаційна система на основі універсальних 
програмних продуктів впроваджується на підприєм-
стві за допомогою внутрішніх ІТ-фахівців. Обидва 
методи мають свої переваги та недоліки залежно від 
рівня підприємства, фази розвитку тощо [10, c. 25].

Дослідження щодо сучасних підприємств пока-
зали, що найбільш доцільно використовувати сис-
темний підхід впровадження інформаційної системи 
підприємства, підсистемою якої є аналітична систе-
ма фінансової звітності. Такий підхід є найбільш до-
цільним для сучасних українських підприємств.

Відтак можна виокремити основні етапи впрова-
дження сучасної інформаційної системи: підготовчий 
етап роботи, за якого керівник і провідні фахівці під-
приємства визначають основні показники діяльності 
підприємства; методи аналізу; форми представлен-
ня інформації. На етапі моделювання здійснюється 
створення основних моделей діяльності підприєм-

Таблиця 1
Інформаційна основа управління підприємством

Сфери виникнення інформації База даних планування Планова процедура

Внутрідержавна економічна 
інформація

Тенденції і прогнози національного і світового 
розвитку

Виявлення тенденцій в економіці, 
прогнозування зовнішнього серед-
овищаМіжнародна економічна інфор-

мація
Тенденції і прогнози світового розвитку

Галузева інформація.
Науково-технічнаінформація.
Інформація про ресурси.
Внутрішньофірмова інформація

Тенденції розвитку галузі і характеристика 
ринків:
– аналіз ринків по окремих видах продукції;
– техніка і технологія, нові види продукції,
– найперспективніші ринки; 
– ціни, просування товарів, доступність ресур-
сів і т.д.
Умови конкуренції:
– фінансові умови;
– частка ринку;
– використання виробничих потужностей;
– співвідношення цін; 
– просування товарів;
– науково-технічні переваги

Аналіз галузевих особливостей.
Прогнозування розвиткуі оцінка 
змін в типах продукції, техніка, 
аналізринків збуту.
Оцінка умов
конкуренції:
– характеристика можливостей 
основних конкурентів по кожній 
групі продукції;
– порівняння  сильних і
слабких боків фірми і її
конкурентів
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ства; аналіз типу «як є» та «як буде»; створення сце-
наріїв прогнозування роботи компанії. На цей етап 
доцільно запланувати навчання персоналу компанії 
роботі в новому інформаційному середовищі. Третій 
етап впровадження передбачає паралельне існування 
«старої» та «нової» інформаційної системи. На чет-
вертому етапі виконують тестування роботи інформа-
ційної системи за визначеними показниками та го-
тують документацію для подальшої поточної роботи 
системи.

Системний підхід передбачає використання прин-
ципів відкритої системи. Фахівці компанії здійсню-
ють моніторинг основних показників фінансової звіт-
ності та вдосконалюють програмне забезпечення та 
інтерфейс системи.

З огляду на зазначене доцільно розглянути кон-
цепції побудови інформаційних систем управління.

Першою концепцією побудови інформацій-
них систем управління вважається Manufacturing 
Requirements Planning (MRP), сутність якої поля-
гає у мінімізації витрат, які пов’язані із запасами 
на складах і виробничих ланках. Концепція MRP 
стала основою для побудови MRP-систем, головним 
завданням яких є забезпечення наявності на складі 
певної кількості необхідних матеріалів/комплектую-
чих у будь-який момент часу у межах терміну пла-
нування. Програмні продукти, що реалізовані на базі 
MRP-концепції, дають змогу регулювати постачання 
комплектуючих для виробництва продукції, контр-
олювати запаси на складі і саму технологію виробни-
цтва. Використання MRP-систем дає змогу зменши-
ти обсяг постійних запасів сировини на складі.

У міру впровадження MRP-cистем були виявле-
ні їх недоліки, серед яких найбільш вагомим був 
такий: під час розрахунку потреби в матеріалах не 
враховуються виробничі потужності, ступінь їх за-
вантаженості, вартість робочої сили. Відповідно до 
«MRPII Standart System», у цій системі реалізовані 
такі функції: планування продажу продукції; управ-
ління попитом; планування виробництва; плануван-
ня потреби у матеріалах; специфікація продукції; 
управління запасами на складі; постачання згідно 
плану; управління на рівні виробничого цеху; пла-
нування виробничих потужностей; контроль входу 
сировини/виходу готової продукції; фінансове пла-
нування; комплексна оцінка результатів діяльності 
підприємства. Відтак сутність MRPII-концепції по-
лягає в тому, що прогнозування, планування і контр-
оль процесів виробництва здійснюється впродовж 
всього життєвому циклу продукції, починаючи від 
придбання сировини і завершуючи відвантаженням 
готової продукції споживачу [3; 14, c. 193–207].

Наступною концепцією побудови інформаційних 
систем стала Enterprise Resources Planning (ERP)  
[9; 14, c. 193–207]. ERP-системи призначені для пла-
нування всіх видів ресурсів підприємства. В основу 
ERP-систем покладено принцип створення єдиної 
бази даних, що містить всю корпоративну бізнес-ін-
формацію. Наявність корпоративної бази даних усу-
ває необхідність у передачі даних від однієї системи 
до іншої, а також забезпечує одночасний доступ до 
інформації будь-якого числа працівників підприєм-
ства, що мають відповідні повноваження. У ERP-
системах реалізовані такі функціональні блоки: пла-
нування виробництва продукції; управління попитом 
на продукцію; укрупнене планування виробничих 
потужностей; виробниче планування; планування 
потреб у матеріалах; перевірка та коригування пла-
нів по потужностях; управління закупками, запаса-
ми, продажами; управління фінансами; проектний 

менеджмент. Для ERP-систем обов’язковою є наяв-
ність можливості електронного обміну даними з ін-
шими модулями, а також моделювання економічних 
ситуацій, пов’язаних із плануванням і прогнозуван-
ням з урахуванням умов зовнішнього середовища, 
зокрема конкурентного.

Наступною концепцією стала ERPII як результат 
удосконалення ERP у напрямі більшої взаємодії під-
приємства з клієнтами та контрагентами. Водночас 
управлінська інформація підприємства використову-
ється не лише для внутрішніх цілей, а й слугує для 
розвитку відносин співпраці з іншими організація-
ми. Функціональні блоки ERPII систем мають таке 
наповнення: довгострокове й оперативне планування 
розробки нових видів продукції; складання виробни-
чих планів відповідно до планів збуту продукції; дов-
гострокове й оперативне управління виробництвом 
на підставі виробничого плану; планування руху си-
ровини і матеріалів; планування та облік руху го-
тової продукції; планування потреби у сировині, 
напівфабрикатах та інших товарно-матеріальних 
цінностях для забезпечення ритмічного виробництва 
продукції; обробка, аналіз і затвердження заявок від 
підрозділів підприємства на придбання необхідних 
матеріалів; забезпечення необхідними матеріалами 
всіх операцій виробничого циклу; оптимізація роз-
міщення матеріалів, розмірів і термінів партій по-
стачань; планування щоденного відпуску матеріалів 
у виробництво; розрахунок дефіциту матеріалів на 
основі даних про складські залишки й оперативні ви-
робничі потреби; планування; побудова баз даних і 
класифікаторів матеріалів для підприємства; забез-
печення глибокого рівня деталізації елементів ви-
трат [14, c. 193–207].

Висновки. Підсумовуючи викладене, стверджує-
мо, що в основу сучасної інформаційної системи пла-
нування діяльності підприємств з урахуванням умов 
недосконалого конкурентного середовища покладені 
контури певного цільового призначення, до складу 
яких входять програмні модулі, що призначені для 
управління різними напрямами діяльності підпри-
ємства. Виникнення і розвиток кожної із концепцій, 
розглянутих уцій статті, пов’язане із необхідністю 
удосконалення ведення різних видів обліку, складан-
ня довго- та короткострокових планів, зменшення ви-
трат підприємства за рахунок зменшення запасів си-
ровини і готової продукції на відповідних складах. 
Найновіші ERP- та ERPII-системи враховують вплив 
факторів зовнішнього оточення, зокрема і конкурент-
ного середовища, і сприяють швидшій адаптації під-
приємства до зміни цих факторів, що набуває особли-
вої необхідності у сучасних умовах ведення бізнесу.

Перспективами подальших досліджень може ста-
ти формування системи інформаційного забезпечен-
ня планування діяльності підприємств в умовах не-
досконалого конкурентного середовища.
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Постановка проблеми. В сучасних економічних 
умовах, що обумовлюються високою конкурентною бо-
ротьбою, успішне господарювання може бути забезпе-
ченим лише за рахунок активної інноваційної діяль-
ності. Одними з найважливіших внутрішніх факторів 
розвитку суб’єктів господарювання є економічний по-
тенціал суб’єкта господарювання, гнучкість і адап-
тивність його системи до кон’юнктурних змін, що 
досягається безперервним удосконаленням усіх вироб-
ничо-господарських процесів. Це зумовлює посилення 
ролі і значення планування інноваційної діяльності 
підприємства у тактичному і стратегічному вимірі.

Стратегічне планування, як правило, орієнтовано 
на довгий період: п’ять і більше років. Воно спря-

мовано на створення нового потенціалу успішної ді-
яльності підприємства. Стратегічне планування як 
елемент стратегічного управління інноваційною ді-
яльністю полягає у визначенні місії організації на 
кожній стадії життєвого циклу товару чи послуги, 
формуванні системи цілей діяльності й стратегії по-
водження на ринках інновацій. Водночас має про-
водятьсь глибокі маркетингові дослідження, масш-
табні прогнозні розробки оцінки сильних і слабких 
сторін організації, ризиків і факторів успіху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Невід’ємною важливою складовою, стрижнем будь-
якого наукового дослідження є встановлення чіткого 
категорійного апарату, адже від розуміння сутності 
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