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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 

 Розглянуто підходи до визначення інформаційного забезпечення управління соці-
ально-економічним розвитком підприємства; систематизовано джерела інформації; за-
пропоновано схему руху інформаційних потоків у процесі управління соціально-еконо-
мічним розвитком підприємства. 

 

Рассмотрены подходы к определению информационного обеспечения управления 
социально-экономическим развитием предприятия; систематизированы источники ин-
формации; предложена схема движения информационных потоков в процессе управле-
ния социально-экономическим развитием предприятия. 

 

Going is considered near determination of the informative providing of management 
socio-economic development of enterprise; systematized information generator; the chart of 
motion of informative streams is offered in the process of management socio-economic 
development of enterprise. 

 

Ключові слова: управління підприємством, інформаційне забезпечення, принципи і 
джерела. 
 

Провідним суб’єктом господарювання, як відомо, є підприємство. 
Ефективне управління соціально-економічним розвитком підприємств 
гарантує добробут і стабільність, задоволення матеріальних і соціаль-
них потреб як самого суб’єкта господарювання, так і окремого регіону, 
всієї держави і населення в цілому. В умовах економічної кризи особ-
ливо важливою є проблема якісного інформаційного забезпечення  
управління соціально-економічним розвитком підприємства, оскільки 
ті процеси, що відбуваються в Україні й у світі, потребують швидкого 
та гнучкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі. Раціона-
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льно побудована система інформаційних потоків на підприємстві за-
безпечить адекватне реагування і своєчасне використання потрібних 
методів та інструментів в умовах соціально-економічної невизначенос-
ті й нестабільності. 

На сьогодні проблема інформаційного забезпечення управління 
соціально-економічним розвитком підприємства ще мало досліджена, 
оскільки існуючі підходи здебільшого зосереджені на інформаційному 
забезпеченні управління підприємством в цілому. 

Так, О.Коваленко [1] вважає, що впровадження інформаційної си-
стеми повинно базуватись на системному підході та баченні цього 
процесу як елемента стратегічних змін на підприємстві. Для ефектив-
ного впровадження інформаційних технологій потрібно виконати де-
тальне визначення цілей компанії, бізнес-процесів, подальше моделю-
вання діяльності організації. 

М.П.Денисенко та І.В.Колос [2] розглядають інформаційне забез-
печення управління підприємством як комплексне поняття, що охоп-
лює сукупність даних, організацію їхнього введення, обробки, збере-
ження та накопичення, пошуку, а також поширення в межах компете-
нції зацікавлених осіб в зручному для них вигляді. Для оцінки ефекти-
вності впровадження інформаційних технологій запропоновано систе-
му показників, які діляться на дві групи: показники, що враховують 
фактор часу, і показники, що не враховують фактор часу. 

Т.В.Безбородова [3] досліджує взаємозв’язок корпоративної, інте-
грованої та маркетингової інформаційної системи та характеризує ос-
новні етапи і стандарти розвитку систем управління підприємством. 

Деякі автори [4, 5] пропонують використовувати процесний під-
хід при розробці інформаційного забезпечення підприємства і вважа-
ють його більш перспективним, оскільки інформаційні потоки обґрун-
товуються на підставі процесів, які здійснюються підприємством.  

І.А.Демидова [6] розкриває в своїй статті поняття інформаційної 
системи підприємства, її структуру та функції. 

Інформаційному забезпеченню розвитку підприємств присвячено 
праці [7, 8]. Г.В.Саєнко та І.А.Демидова [7] пропонують елементну 
модель стійкого підприємства і розглядають інформацію, яка потрібна 
для кожного елемента та рівня управління. С.І.Яковенко [8] розглядає 
взаємозв’язок сфер інформатики, концепції організації виробництва та 
управління інноваційним розвитком підприємств корпоративного ти-
пу. 

Отже, проведені дослідження дають змогу зробити висновок про 
те, що в сучасній літературі проблемі інформаційного забезпечення 
соціально-економічного розвитку підприємства майже не приділяється  
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уваги. 
Тому метою нашого дослідження є систематизація джерел інфор-

мації та формування схеми руху інформаційних потоків у системі 
управління соціально-економічним розвитком підприємства. 

Спираючись на опрацьований матеріал [1-9], інформаційне забез-
печення управління соціально-економічним розвитком підприємства 
можна визначити як комплекс заходів, засобів і методів, який забезпе-
чує систему управління соціально-економічним розвитком необхідною 
інформацією шляхом збору, реєстрації, передачі, зберігання, опрацю-
вання і надання інформації для прийняття необхідних управлінських 
рішень. 

Джерела інформаційного забезпечення управління соціально-
економічними результатами діяльності підприємства можна умовно 
групувати на зовнішні та внутрішні [9]. Їхня детальна характеристика 
наведена в таблиці. 

 

Інформаційні джерела управління  
соціально-економічним розвитком підприємства 

 

ДЖЕРЕЛО СКЛАДОВІ 
1 2 

1. Зовнішня інформація 
1.1. Публікації національних і 
міжнародних офіціальних органі-
зацій 

- Офіційні дані про соціально-економічний розвиток 
держави, регіонів, галузей, підприємств 

1.2. Законодавчі  та нормативні 
акти 

- Закони України 
- Постанови Кабінету Міністрів України 
- Укази Президента 
- Відомчі інструкції 

1.3. Показники загально- 
економічного розвитку 

- Показники макроекономічного розвитку (темпи 
збільшення обсягів ВНП, виробництва і рівня інфля-
ції) 
- Показники галузевого розвитку 

1.4. Дані кон’юнктури ринку - Товарний ринок 
- Фондовий ринок 
- Грошовий ринок 

1.5. Інформація про діяльність 
партнерів та конкурентів підпри-
ємства 

- Конкуренти 
- Покупці продукції 
- Постачальники сировини та матеріалів 
- Страхові компанії 
- Банки  

1.6. Статистична звітність - Типова періодична 
- Середньогалузеві показники 
- Соціально-демографічні показники 

1.7. Соціально-економічні показ-
ники 

- Зайнятість громадян і стан ринку праці 
- Доходи, рівень життя населення 
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Продовження таблиці 
 

1 2 
 - Співвідношення середньої заробітної плати і варто-

сті корзини споживача 
1.8. Соціальні показники - Тривалість життя 

- Рівень освіти населення 
- Стан системи охорони здоров’я населення 
- Житлове забезпечення 

1.9. Інформація у СМІ, книги, 
наукові видання 

- Інформація про стан, проблеми та перспективи 
соціально-економічного розвитку держави, регіонів, 
галузей, підприємств 

1.10. Internet - Будь-яка інформація про соціально-економічний 
розвиток держави, регіонів чи галузей, окремих під-
приємств 

2. Внутрішня інформація 
2.1. Облікова інформація - Бухгалтерський (фінансовий облік) 

- Виробничий облік 
- Управлінський облік 
- Статистичний облік 
- Податковий облік 

2.2. Оперативна інформація - Фактичні дані про економічні результати підприєм-
ства 
- Відхилення фактичних показників від планових 
(нормативних) 
- Організація і оплата праці працівників 
- Охорона праці на підприємстві 
- Підвищення кваліфікації робітників 
- Вирішення житлово-побутових проблем  

2.3. Планова інформація - Планові показники соціально-економічних резуль-
татів підприємства 

2.4. Нормативно-довідкові 
показники 

- Норми і нормативи, що розробляються підприєм-
ством і діють в його межах 
- Нормативно-довідкові показники, що діють у країні 
чи галузі 

 
2.5.  ДАНІ ПЕРЕВІРОК ТА РЕВІ-
ЗІЙ 

- ВНУТРІШНІ 
- ЗОВНІШНІ  

2.6. Інші джерела - Результати спостережень (анкетування, ін-
терв’ювання, опитування) 
- Чутки 

 

Вся інформація складає єдину інформаційну базу, завданнями 
якої є: формування та надання повної інформації про соціально-
економічний розвиток як самого підприємства, так і держави в цілому 
для прийняття управлінських рішень; оцінювання і визначення факто-
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рів соціально-економічного розвитку; забезпечення поточного, опера-
тивного та стратегічного управління розвитком підприємства.  

З точки зору впливу (прямо чи опосередковано) та значущості ін-
формації в управлінні соціально-економічним розвитком підприємства 
всі інформаційні джерела можна розділити на первинну і вторинну 
інформацію. Первинна інформація – це дані, що отримані в результаті 
спеціально проведених досліджень для розв’язання конкретної про-
блеми стосовно розвитку підприємства. Вторинна інформація не 
пов’язана з якоюсь конкретною метою, а містить узагальнюючі дані 
(наприклад, характеристика кон’юнктури ринку). 

Процес руху інформаційних потоків під час управління соціаль-
но-економічним розвитком показано на рисунку. Як бачимо, це безпе-
рервний процес, окремий цикл якого триває з моменту виникнення 
потреби в інформації до прийняття відповідного рішення щодо управ-
ління соціально-економічним розвитком підприємства. Керуюча сис-
тема, яка може бути представлена топ-менеджерами підприємства, 
впливає на керовану систему для забезпечення її функціонування і 
досягнення поставленої мети (підвищення рівня соціально-
економічного розвитку підприємства).  

Слід зазначити, що інформаційна база стосовно соціально-
економічного розвитку повинна формуватися цілеспрямовано, тому, 
перш за все, визначається мета збору інформації (наприклад, підви-
щення соціально-економічних результатів), яка доводиться до аналіти-
чного відділу. Аналітично-інформаційний відділ після цього здійснює 
збір і підготовку необхідної інформації за зовнішнім і внутрішнім кри-
терієм. На цьому етапі важливо відхилити зайву інформацію і залиши-
ти лише ту, яка може вплинути на прийняття рішення.  

На основі сформованої інформаційної бази здійснюється її аналіз 
і робляться відповідні висновки та пропозиції, які доводяться до керу-
ючої системи. Спираючись на надану інформацію керівники прийма-
ють рішення щодо вирішення поставленої мети і подальшого управ-
ління соціально-економічним розвитком підприємства. 

Говорячи про інформаційне забезпечення управління соціально-
економічним розвитком підприємства, не можна не зупинитись на та-
кому понятті як «інформованість», оскільки постійно зростає обсяг 
інформації, розвиваються інформаційні системи. Кількість інформації 
визначає міру організованості підприємства як системи, оскільки чим 
більшим є потік перероблюваної якісної інформації, тим більш стійким 
і ефективним є підприємство.  

У загальному вигляді інформованість означає наявність необхід-
ної інформації в особи, яка приймає управлінське рішення. Можна ви-
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ділити три рівні інформованості з точки зору насиченості інформації 
[10], тобто співвідношення професійної і фонової інформації:  
• високий – на 100% професійна інформація, фонова – відсутня; 
• нормативний – близько 70% професійної інформації, фонової – 

30%; 
• низький – менше ніж 50% професійної інформації. 
 
 

 
 

Схема руху інформаційних потоків в процесі управління  
соціально-економічним розвитком підприємства 

 

Керована система підприємства 

Збільшення обсягів виробництва 

Зміна маркетингової та цінової політики 

Використання інноваційних технологій для 
збільшення економічності виробництва 

Підвищення гнучкості і різноманітності 
форм матеріальної винагороди персоналу 

Підвищення професійної кваліфікації пра-
цівників 

Вирішення житлово-побутових проблем 
працівників та ін. 

Керуюча система  
підприємства 

Мета  

Прийняття відповідного 
рішення на стратегічному, 
тактичному чи оператив-

ному рівні  

Збір інформації  

Аналіз даних  

Формування 
результатів  

Варіанти 
розв’язання  
проблеми 

Критерії 
 відбору  

Зовнішня  
інформація  

Внутрішня 
інформація  

Аналітично-
інформаційний 

відділ  

Підвищення рівня  
соціально-економічного розвитку 
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Інформаційне середовище підприємства підкоряється дії закону 
інформованості-впорядкованості. Під впорядкованістю розуміється 
гармонійний розвиток всіх елементів організації: системи управління, 
персоналу, підрозділів, економіки і так далі, а також наявність між 
елементами встановленої взаємодії. Закон інформованості-впоряд-
кованості говорить [10], що чим більшу інформацію має в своєму роз-
порядженні організація про внутрішнє і зовнішнє середовище, тим 
вона має більшу вірогідність стійкого функціонування (самозбережен-
ня). 

Дослідження підходів щодо інформаційного забезпечення управ-
ління підприємством дозволили сформулювати принципи інформацій-
ного забезпечення управління соціально-економічним розвитком під-
приємства, систематизувати джерела інформаційного забезпечення та 
запропонувати схему руху інформаційних потоків, що має створити на 
підприємстві цілісну систему інформаційного забезпечення, орієнто-
вану на ефективне управління. Подальші дослідження будуть спрямо-
вані на визначення критеріїв управління соціально-економічним роз-
витком підприємства з метою формування відповідної системи показ-
ників для оцінювання рівня розвитку. 
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