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Лепейко т. І., Мазоренко О. В. Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення 
функціонування та розвитку підприємства

Стаття присвячена питанням формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Мета статті полягає 
в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. 
Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці сучасних науковців, було розглянуто підходи щодо організації інформаційного забез-
печення на підприємстві. Надано особливості та зміст процесів функціонування та розвитку підприємства, зміст поняття «інформаційне за-
безпечення» та визначено його основні завдання. Розроблено технологію формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку 
підприємства, що являє собою послідовність етапів роботи з інформацією в процесі досягнення цілей етапу діяльності підприємства. Зазначено, 
що використання запропонованої технології сучасними підприємствами дозволить підвищити ефективність їх функціонування та розвитку.
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УДК 631.145
Лепейко Т. И., Мазоренко О. В. Обоснование технологии  

формирования информационного обеспечения функционирования  
и развития предприятия

Статья посвящена вопросам формирования информационного обе-
спечения функционирования и развития предприятия. Цель статьи 
состоит в теоретическом обосновании и разработке технологии 
формирования информационного обеспечения функционирования и 
развития предприятия. Анализируя, систематизируя и обобщая науч-
ные труды современных ученых, были рассмотрены подходы к органи-
зации информационного обеспечения на предприятии. Представлены 
особенности и содержание процессов функционирования и развития 
предприятия, сущность понятия «информационное обеспечение» и 
определены его основные задачи. Разработана технология формиро-
вания информационного обеспечения функционирования и развития 
предприятия, которая представляет собой последовательность 
этапов работы с информацией в процессе достижения целей этапа 
деятельности предприятия. Отмечено, что использование предло-
женной технологии современными предприятиями позволит повы-
сить эффективность их функционирования и развития.
Ключевые слова: функционирование предприятия, развитие пред-
приятия, информационное обеспечение, информационная модель, ин-
формационный процесс.
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The article is devoted to issues of formation of information support of func-
tioning and development of an enterprise. The goal of the article is to theo-
retically justify and develop a technology of formation of information support 
of functioning and development of an enterprise. While analysing, systemis-
ing and generalising scientific works of modern scientists, the article consid-
ers approaches to organisation of information support at an enterprise. The 
article provides specific features and content of processes of functioning and 
development of an enterprise, essence of the «information support» notion 
and identifies its main tasks. It develops a technology of formation of infor-
mation support of functioning and development of an enterprise, which is a 
succession of stages of work with information in the process of achievement 
of goals of a stage of activity of an enterprise. It notes that the use of the pro-
posed technology by modern enterprises would allow increase of efficiency of 
their functioning and development.
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На сьогоднішній день адаптація підприємств до 
умов зовнішнього середовища, обґрунтування 
та вибір напрямків функціонування та розвит ку 

стають важливими питаннями для українських підпри-
ємств. У сучасних умовах інформаційної економіки мін-

ливість середовища та підвищення попиту на інформа-
цію зумовлюють інтерес до проблем інформаційного за-
безпечення функціонування та розвитку підприємства, 
адже ефективне функціонування та розвиток підприєм-
ства неможливе без якісного, своєчасного, достатнього 
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інформаційного забезпечення всіх сфер діяльності під-
приємства та всіх рівнів його управління. Оскільки в 
процесі функціонування та розвитку підприємство сти-
кається з великими обсягами різноманітної інформації 
про внутрішні процеси та зміни у зовнішньому серед-
овищі, формування інформаційного забезпечення має 
на меті своєчасну доставку достатньої, актуальної та 
релевантної інформації для досягнення цілей функціо-
нування та розвитку підприємства.

Проблемам інформаційного забезпечення підпри-
ємства присвячено роботи Левицького С., Лепи Р., Са-
лиги С. , Фатюхи В., Саєнко В., Демидової І., Цопи Н., 
Шляги О. та інших [4; 9; 10; 11; 12]. Аналіз та узагаль-
нення вивчення праць вищезазначених науковців до-
зволи дійти висновку, що недостатньо дослідженими 
залишаються питання формування інформаційного за-
безпечення, що враховує особливості функціонування 
та розвитку підприємства.

Метою статті є теоретичне обґрунтування та роз-
робка технології формування інформаційного забезпе-
чення функціонування та розвитку підприємства. 

Об’єктом дослідження виступає інформаційне за-
безпечення підприємства, а предметом – теоретичні та 
методичні підходи до формування інформаційного за-
безпечення функціонування та розвитку підприємства.

Керівництво сучасних підприємств розуміє, що 
будь-які процеси на підприємстві неможливі 
без постійного пошуку, аналізу, обробки та ви-

користання інформації. Як стверджують Левицький С. 
і Лепа Р. у роботі [3], будь-яка діяльність починається з 
накопичення інформації, а саме, відбувається збирання, 
аналіз та обробка інформації про зовнішнє середовище 
та внутрішні процеси, при цьому використання інфор-
маційних систем підвищує ефективність діяльності під-
приємства. Так, інформація стає одним з основних ре-
сурсів підприємства в сучасному бізнес-середовищі. 

Таким чином, формування інформаційного забез-
печення підприємства є складовою його діяльності та 
сприяє досягненню цілей функціонування чи розвитку 
підприємства.

Для обґрунтування особливостей інформаційного 
забезпечення функціонування та розвитку підприєм-
ства перш за все необхідно визначитись з тлумаченням 
основних понять. 

Так, згідно з авторським баченням, що висвітлено 
в роботі [6], інформаційне забезпечення функціонуван-
ня та розвитку підприємства – це процес моніторингу 
інформаційного середовища, зберігання, передавання, 
обробки та використання інформації для задоволення 
інформаційних потреб у процесі формування та досяг-
нення цілей функціонування та розвитку підприємства.

На сьогоднішній день існує багато підходів щодо 
організації інформаційного забезпечення діяльності 
підприємства. Так, у роботі [9], Саєнко В. і Демидова І. в 
основу організації інформаційного забезпечення покла-
ли системний і комплексний підходи, які передбачають 
створення єдиної інформаційної бази, використання 
типової схеми інформаційних потоків, урахування змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища та постачан-
ня даних про ці зміни.

В основу підходу, що запропонований в роботі 
Гереєвої Т. [2], також покладено формування єдиної ін-
формаційної бази, якому передує інформаційний про-
цес щодо обробки та аналізу інформації про зовнішнє та 
внутрішнє середовище.

Організація інформаційного забезпечення на ос-
нові системного підходу запропонована Бушуєвою Л. 
в роботі [1], яка розглядає інформаційне забезпечення 
як систему з її ознаками та властивостями, при цьому 
спостерігається узгодженість всіх підрозділів в процесі 
задоволення інформаційних потреб.

Лафта Д. [4] також пропонує організовувати ін-
формаційне забезпечення з використанням інформа-
ційних моделей. Інформаційна модель – схема потоків 
інформації, що відображає різні процедури виконання 
функцій управління підприємством та показує по кож-
ному завданню зв’язок вхідних і вихідних документів і 
показників. Автор також наголошує, що інформаційне 
забезпечення повинно задовольняти потреби підприєм-
ства в інформації.

Салига С. та Фатюха В. [10] ототожнюють інформа-
ційне забезпечення з процесом трансформації початкових 
даних, зібраних з різних джерел, у первинну аналітичну 
інформацію, на основі аналізу якої відбувається розробка 
та реалізація управлінського рішення. Таким чином, сис-
тема інформаційного забезпечення виступає у вигляді ін-
формаційного процесу, який складається з трьох етапів: 
підготовчого, обчислювального та споживання.

У роботі [9] Родина Л. розглядає процес форму-
вання моделі інформаційного забезпечення на основі 
регламентаційного підходу у відповідності зі структур-
ним підходом. Регламентація дозволяє організувати 
управлінську діяльність по принципу конвеєра – набо-
ру заздалегідь визначених процедур у формі регламен-
тів, що створюють безперервний алгоритм дій. Згідно 
з типовим регламентам діяльності на кожному етапі 
інформаційного процесу існують моделі («як є» та «як 
має бути»). На основі моделей «як повинно бути» по-
слідовно формуються системна, технологічна та робоча 
моделі управління.

Науковці [7; 11 – 13] невід’ємним елементом ін-
формаційного забезпечення визначають засто-
сування інформаційних технологій. При цьому 

Цопа Н. [11] представляє систему інформаційного за-
безпечення як сукупність інформаційних технологій, що 
дозволяють проводити моніторинг середовища, аналі-
зувати дані та приймати рішення. Шляга О. [12] розгля-
дає інформаційне забезпечення як взаємозв'язок інфор-
маційних технологій, реінжинірингу бізнес-про цесів та 
інформаційних менеджерів. Підхід Панкова В. [7] перед-
бачає побудову інтегрованої системи управління ресур-
сами підприємства, забезпечення підтримки інтеграції 
усіх функцій з використанням моделі єдиної інформа-
ційної інфраструктури підприємства. Згідно з підходом 
Якимової О., викладеному в [13], інформаційне забез-
печення являє собою сукупність бази даних і системи 
управління базою даних, системи вхідної та вихідної 
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інформації, а також уніфіковану систему документації. 
Інформаційне забезпечення організовується на основі 
технічного та програмного забезпечення та є по відно-
шенню до них забезпеченням більш високого рівня.

За результатами проведеного дослідження можна 
стверджувати, що на сьогодні не існує універсального 
підходу щодо формування інформаційного забезпечен-
ня підприємства, а тим більше, процесів його функціо-
нування та розвитку. 

Слід зазначити, що інформаційне забезпечен-
ня повинно враховувати особливості процесів 
функціонування та розвитку підприємства. Та-

ким чином, для обґрунтування технології формування 
інформаційного забезпечення функціонування та роз-
витку підприємства необхідно визначити основні за-
вдання такого інформаційного забезпечення.

Згідно з авторським баченням [5] під розвитком 
підприємства розуміється сукупність процесів на під-
приємстві, які відбуваються під впливом зовнішнього та 
внутрішнього середовища і виражаються в якісній зміні 
складу, структури та способу функціонування й спрямо-
вані в більшій мірі на досягнення стратегічних цілей під-
приємства. А функціонування підприємства визначається 
як сукупність процесів на підприємстві, які виражаються 
у поступових кількісних та якісних змінах підприємства, 
що спрямовані більшою мірою на реалізацію основних 
функцій підприємства, досягнення поточних цілей, збе-
реження його цілісності та забезпечення стійкості.

Так, в основу розмежування процесів функціону-
вання та розвитку підприємства покладено орієнтацію на 
досягнення поточних і стратегічних цілей 
відповідно, функціонування та розвиток 
підприємства знаходиться під впливом 
внутрішніх і зовнішніх факторів, реакція 
на такий вплив залежить від етапу функ-
ціонування чи розвитку підприємства. 
Усе це обумовлює необхідність інформа-
ційного забезпечення функціонування 
та розвитку підприємства.

Проведений аналіз сучасних під-
ходів до формування інформаційно-
го забезпечення та сутності процесів 
функціонування та розвитку підпри-
ємства дозволив зробити висновок, що 
формування інформаційного забезпе-
чення функціонування і розвитку під-
приємства повинно орієнтуватися на 
досягнення цілей і підтримку процесів 
функціонування та розвитку. У зв'язку 
з цим основні завдання формування ін-
формаційного забезпечення функціону-
вання і розвитку підприємства такі:

 орієнтація інформаційного за-
безпечення на досягнення ці-
лей функціонування або розви-
тку підприємства; 

 визначення інформаційних по-
треб;

 формування та моніторинг інформаційного се-
редовища функціонування і розвитку підпри-
ємства; 

 вибір джерел надходження інформації; 
 організація збору, фіксації, обробки, передачі, 

зберігання і використання інформації;
 побудова моделі інформаційних потоків;
 проведення оцінки ефективності інформацій-

ного забезпечення.
Виходячи із завдань інформаційного забезпечення 

функціонування та розвитку підприємства запропонує-
мо технологію формування інформаційного забезпечен-
ня функціонування та розвитку підприємства (рис. 1).

На першому етапі за результатами попередньо 
проведеного визначання етапу життєвого циклу – функ-
ціонування чи розвиток, підприємство визначає основні 
цілі своєї діяльності в рамках того етапу, на якому воно 
знаходиться.

На наступному етапі залежно від цілей функціону-
вання чи розвитку формулюються цілі інформаційного 
забезпечення. 

Далі відбувається визначення інформаційних по-
треб на основі цілей діяльності підприємства. Інформа-
ційні потреби визначають необхідну для досягнення ці-
лей та вирішення завдань інформацію. При формуванні 
інформаційних потреб необхідно додержуватись прин-
ципу вичерпності, оскільки в ході досягнення цілей ді-
яльності підприємство потребує актуальну, повну інфор-
мацію в потрібні строки та в потрібних обсягах. А неста-
ча інформації може негативно вплинути на досягнення 
цілей функціонування чи розвитку підприємства.

рис. 1. технологія формування інформаційного забезпечення 
функціонування та розвитку підприємства
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Наступним етапом формування інформаційного 
забезпечення є вибір джерел надходження інформації 
та формулювання критеріїв, яким повинна відповіда-
ти інформація. При цьому до основних критеріїв щодо 
інформації належать такі: актуальність, достовірність, 
об’єктивність, корисність, достатність та доступність. 
На основі цих вимог формулюються вимоги щодо обся-
гу, змісту та строків надходження інформації.

На етапі інформаційного забезпечення, згідно 
з авторським підходом, відбувається моніторинг ін-
формаційного середовища функціонування та розвит-
ку підприємства, який являє собою сукупність сфер 
формування і використання інформації, що впливає на 
функціонування та розвиток підприємства. При цьому, 
залежно від етапу і цілей функціонування або розвитку 
необхідно проводити вибір елементів інформаційного 
середовища, що підлягають моніторингу. Серед основ-
них складових інформаційного середовища в роботі [6] 
розрізняють зовнішнє середовище у вигляді загального і 
безпосереднього середовища і внутрішнє середовище.

На наступному етапі відбувається побудова ін-
формаційної моделі, яка представляє собою модель 
інформаційних потоків функціонування та розвитку 
підприємства. Інформаційна модель відображає ін-
формаційний обмін між структурними підрозділами 
підприємства в процесі досягнення та реалізації цілей 
функціонування чи розвитку. Основною метою побудо-
ви інформаційної моделі є структуризація та впорядку-
вання інформаційних потоків.

На основі побудованої інформаційної моделі здій-
снюється інформаційне забезпечення процесу щодо до-
сягнення цілей функціонування та розвитку підприєм-
ства. Інформаційний процес – це сукупність дій щодо 
збирання, обліку та узагальнення, передачі, обробки та 
формування аналітичної інформації.

Заключним етапом технології формування інфор-
маційного забезпечення є оцінка ефективності остан-
нього. Оцінка ефективності інформаційного забезпечен-
ня відбувається на основі задоволення інформаційних 
потреб у процесі досягнення цілей функціонування та 
розвитку підприємства. Якщо результат є позитивним, й 
інформаційні потреби задоволено, а поставлені цілі до-
сягнуто, то процес інформаційного забезпечення почи-
нається з постановки нових цілей, потреб для підтримки 
функціонування та розвитку чи досягнення нових цілей. 
Після цього проводиться аналіз причин незадоволення 
інформаційних потреб, у результаті якого повертають-
ся до етапу вибору джерел надходження інформації та 
формування вимог до інформації. Далі інформаційне за-
безпечення здійснюється відповідно до технології.

ВиСНОВки 
Отже, можна зробити висновок, що основними 

складовими інформаційного забезпечення, згідно з ав-
торським підходом, є цілі функціонування та розвитку 
підприємства, інформаційні потреби, інформаційна мо-
дель й інформаційний процес. Так, використання запро-
понованої технології формування інформаційного за-
безпечення функціонування та розвитку підприємства 
дозволяє поєднати цілі етапу діяльності підприємства з 

процесом інформаційного забезпечення, при цьому ін-
формаційне забезпечення здійснюється суворо в обсязі 
і напрямах, що забезпечують досягнення поставлених 
цілей функціонування або розвитку підприємства. За-
пропонована технологія формування інформаційного 
забезпечення охоплює всі можливі і необхідні етапи для 
якісного задоволення інформаційних потреб функціо-
нування та розвитку підприємства. Використання даної 
технології підприємствами забезпечить ефективне ін-
формаційне забезпечення, що, у свою чергу, підвищить 
ймовірність досягнення поставлених цілей і забезпечить 
функціонування та розвиток підприємства.                    
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