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ENTERPRISES 

 
У статті досліджено літературні джерела, в яких розглянуто особливості інформаційного 
забезпечення процесу функціонування суб’єктів господарювання. Визначено взаємозв’язок 
забезпечувальних характеристик регулювальних заходів і результатів діяльності підприємств. 
Виокремлено джерела, дані яких беруться за основу під час прийняття рішень стосовно 
необхідності провадження регулювальних дій. Здійснено діагностику інформаційного 
забезпечення процесу розробки регулювальних заходів підприємств. Результати проведеної 
діагностики задля забезпечення її комплексності та об’єктивності розглянуто як на макро-, так 
і на макрорівні, причому за даних умов для останнього оптимальним вважали проведення 
вибіркового дослідження за допомогою формування простої вибірки. Визначено типові проблеми, 
з якими стикаються представники суб’єктів господарювання під час здійснення інформаційного 
забезпечення процесу розробки регулювальних заходів. 
 
The article deals with literary sources, in which the features of information support of the process of 
economic entities functioning are considered. The interconnection of the supporting characteristics of the 
regulatory measures and the results of the enterprise's activity is determined. The sources, the data of 
which are taken as a basis during decision-making concerning the necessity of carrying out regulatory 
actions, are isolated. Diagnostics of information support of developing regulatory measures at 
enterprises is carried out. The results of the diagnostics carried out in order to ensure its complexity and 
objectivity are considered at both macro and macro levels, and under the given conditions for the latter 
optimal considered to be conducting a random study with the help of forming a simple sampling. The 
typical problems encountered by representatives of business entities during the implementation of 
information provision of the development process of regulatory measures are determined. 
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Постановка проблеми. А сучасних умов функціонування для низки підприємств України значної 

актуальності набуває ефективне інформаційно-аналітичне забезпечення процесу усунення існуючих відхилень, збоїв, 
недоліків, які виникають в процесі їх функціонування. Беручи до уваги той факт, що вітчизняна ринкова економіка 
перебуває у стані перманентних та динамічних змін, значної актуальності набуває питання виявлення нових напрямків 
задля аналізування причин виникнення відхилень, а, отже, й розширення існуючої інформаційної бази та джерел 
отримання потрібної для цього інформації. Вищезгадана інформація має бути зручною в застосуванні, актуальною, 
повною, неупередженою, точною, достовірною, репрезентативною, порівнянною відносно базових даних тощо.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід зазначити, що вітчизняні науковці приділяють значну увагу 
питаннями інформаційного забезпечення (ІЗ) управлінської діяльності підприємства. Так в працях О. Мельник [1], Ю. 
Горященко [2], І. Титаренко [3], І. Босака [4], В. Русанівського [5], Г. Швиданенко [6], А. Босака [7] та багатьох інших 
широко надано теоретичні а також прикладні аспекти досліджуваної проблематики. Вагомого значення в процесі 
дослідження зазначеної вище тематики набуває методологічна база, сформована іноземними науковцями, такими як 
К. Шеннон [8], В. Годін [9],  Е. Голеніщев [10], А. Овчинський [11], В. Бенсон [12] та ін. Однак дана група науковців в 
основному акцентувала увагу на теоретико-методологічних засадах ІЗ управлінської діяльності суб’єктів 
господарювання, залишаючи поза увагою специфіку забезпечення необхідними вихідними даними регулювальних 
заходів а також типові проблеми, які при цьому виникають. 

Постановка завдання. Беручи до уваги актуальність досліджуваної проблематики та неповне її висвітлення в 
літературних джерелах слід обрати наступне завдання: дослідити взаємозв’язок забезпечувальних характеристик 
регулювальних заходів і результатів діяльності суб’єктів господарювання, здійснити діагностику ІЗ процесу розробки 
регулювальних заходів підприємств та виокремити та систематизувати типові проблеми, з якими стикаються 
представники суб’єктів господарювання в процесі здійснення ІЗ процесу розробки регулювальних заходів. 

Виклад основного матеріалу. Загалом інформацію можна трактувати як «сукупність відомостей (даних), які 
сприймають із навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна 
інформація) або зберігають всередині певної системи» [5]. Її сутність складається лише з тих необхідних, сприйнятних 
та усвідомлених відомостей, що зменшують невизначеність подій, які цікавлять керівників суб’єктів господарювання, 
а також дають можливість здійснювати аналізування та комплексне оцінювання різного роду ситуацій, і, за наявності 
потреби, приймати необхідні регулювальні рішення. 

ІЗ процесу розробки регулювальних заходів із метою мінімізування проблемності узагальнення інформації 
повинно здійснюватись системно: потрібно усунути можливі дублювання, інтегрувати результати обробки інформації, 
структурувати ІЗ та постійно моніторити результати виробничо-господарської діяльності підприємств до та після 
впровадження регулювальних заходів.  

Важливим є той факт, що ефективність результатів реалізованих регулювальних заходів багато в чому 
залежить від достовірності, повноти, обсягу, точності та актуальності інформації, якою володіє керуюча система 
певного суб’єкта господарювання під час розробки й прийняття відповідних управлінських рішень стосовно усунення 
існуючих відхилень. 

У свою чергу ІЗ процесу розроблення регулювальних заходів є сукупністю нормативної бази, форм 
документів та результатів реалізованих управлінських рішень стосовно форм існування, обсягів, розміщення 
інформації, яка використовується в інформаційній системі суб’єктів господарювання. ІЗ процесу розробки 
регулювальних заходів має відповідати принципам системного підходу, та, відповідно, забезпечувати: 

- створення єдиної та адекватної інформаційної бази стосовно процесу регулювання;  
- розроблення типової схеми взаємообміну вихідними даними між керуючою та керованою системами, 

внесення до неї змін і видачі необхідної інформації;  
- розроблення єдиної загальносистемної моделі накопичення, зберігання та забезпечення регулювальних 

заходів необхідними початковими інформаційними даними;  
- можливість поетапного та безперебійного нарощування вмісту інформаційної бази;  
- одноразовість і автономність введення вхідних даних від моменту прийняття управлінського рішення та 

кількості завдань, які слід вирішити. 
До основних завдань ІЗ процесу розробки регулювальних заходів з урахуванням взаємозв'язку із іншими 

видами забезпечення ефективного функціонування підприємства є визначення адекватних форм інформаційно-
смислового вираження стану об'єктів і процесів, стану структури та складу інформації, її взаємозв'язок із 
вирішуваними питаннями, а також формування нормативного словника з метою позначення та описування об'єктів та 
їх основних властивостей. Стандартом встановлено, що до складу ІЗ повинні включатись: нормативно-довідкова 
інформація, необхідні класифікатори і, за необхідності, уніфіковані документи. Джерелами ІЗ процесу розробки 
регулювальних заходів можуть виступати: дані бухгалтерського, виробничого, управлінського, податкового та 
статистичного обліку, інформація з первинної документації, розрахункові дані, технічна документація, різного роду 
рекламна інформація, а також інформація, отримана в результаті спеціально здійснених досліджень, та іншого роду 
інформаційні джерела (спецвидання, книги відгуків та пропозицій, преса та ін.). 

Опрацювання та оброблення отриманої інформації може бути проведено за допомогою операційної (вона 
володіє здебільшого тактичним спрямуванням, орієнтована на оперативний пошук даних та їх фіксування, 
використання деталізованих інформаційних поточних показників, основується на інформації з внутрішніх джерел, 
дані щодо яких постійно поновлюються) та аналітичної (має в основному стратегічне скерування, причому 
здійснюється обробка хронологічних даних, а також прогнозування й, за потреби, моделювання ймовірних ситуацій, 



при чому застосовуються інформаційні джерела як внутрішні, так і зовнішні) систем [6]. Станом на сьогодні у 
більшості українських суб’єктів господарювання знайшли застосування операційні інформаційні системи, оскільки  
вони, порівняно з аналітичними, є не такими трудомісткими, значно дешевшими та простішими в експлуатації. Слід 
акцентувати увагу на тому, що всі  інформаційні системи, що в застосовуються під час здійснення регулювальних 
заходів, повинні підлягати діагностуванню, тобто необхідним є аналізування інформаційних потоків, які дадуть 
можливість виявлення змісту, надійності, достатності існуючого ІЗ суб’єктів господарювання. 

З метою забезпечення комплексності діагностики ІЗ процесу розробки регулювальних заходів вітчизняних 
підприємств пропонуємо розглядати окремо її результати на макрорівні (дадуть можливість сформувати висновки про 
загальний стан галузей) та мікрорівні (дадуть можливість узагальнення результатів функціонування окремих 
підприємств).  

Схему взаємозв’язку забезпечувальних характеристик регулювальних заходів і результатів діяльності 
суб’єктів господарювання наведено на рис. 1. 

Дослідження виробничо-господарських і фінансово-економічних результатів функціонування суб’єктів 
господарювання України відбуватиметься на основі статистичної інформації, так як саме в ній найповніше та 
найоб’єктивніше висвітлено стан переробної промисловості. Слід зазначити, що суттєвий вплив на результати 
функціонування макрорівня справляють матеріальні та людські економічні ресурси. В розрізі макрорівня до розгляду 
будуть братися показники розвитку: промисловості, природних ресурсів, капітальних інвестицій, ринку праці, 
суспільних благ та послуг, технологій та інформаційних ресурсів. 

Динаміка індексів промислової продукції за видами діяльності за період 2010-2016 рр. має негативне значення 
середнього темпу приросту. Причому індекс добувної та переробної промисловості в структурі індексів промислової 
продукції має нижчий середній темп приросту, ніж постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. 
Має місце негативне значення середнього темпу приросту в загальних обсягах експорту та імпорту товарів, 
зменшуються надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України (-4,618%), вкладення прямих інвестиції 
з України в економіку країн світу (-44,114%), надходження прямих іноземних інвестицій з країн ЄС в економіці 
України (-38,149%), вкладення прямих інвестиції з України в економіці країн ЄС (-65,294%). Зменшується середній 
темп приросту рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової 
діяльності. 

Позитивне значення середнього темпу приросту можемо спостерігати стосовно обсягів реалізованої 
промислової продукції, зокрема добувна промисловість і розроблення кар'єрів (10,705%), переробна промисловість 
(8,369%), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11,805%), водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами (2,430%). Крім того має місце позитивна динаміка у зміні обсягів нових замовлень на 
виробництво промислової продукції.  



Рис. 1. Взаємозв’язок забезпечувальних характеристик регулювальних заходів і результатів діяльності 
суб’єктів господарювання 

*Примітка: розроблено автором 
 
Аналізуючи тенденції розвитку природних ресурсів за 2010-2016 рр. маємо змогу спостерігати негативну 

динаміку в забезпеченості ними населених пунктів (міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів). В 2010 -

Переробна промисловість: металургія; харчова промисловість; машинобудування; хімічна та 
нафтохімічна промисловість; нафтопереробка; виробництво коксу; іншої неметалевої мінеральної 

продукції; целюлозно-паперова промисловість; видавнича діяльність; деревообробка; легка промисловість 
 

Результати макрорівня: 
 
 

Економічні ресурси 
 
 

Людські: 
 
 
 
 
 
 

Інформація: захищена 
інформація, інформацій
ні ресурси обмеженого 
використання, вільно 
розповсюджувані 
інформаційні ресурси 
та ін. 

Матеріальні: Показники розвитку: 

Природні ресурси: 
земельні ресурси, 
надра, води, клімат, 
повітряний простір, 
атмосферне повітря, 
флора, фауна, 
альтернативні джерела 
енергії, радіочастотний 
ресурс та ін. 
Капітал: основний та 
оборотний. 
 

Робоча сила: 
демографія, вік, стать, 
соціальний статус, 
уміння, кваліфікація, 
інтелект, знання та ін. 

Підприємливість: 
новаторство, 
підприємницька 
активність, 
інноваційність 
поведінки тощо. 
 
Наука: інновації, 
об’єкти інтелектуальної 
власності, НДДКР 
комерціалізація та ін. 
 

Природних ресурсів: 
- капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону та раціональне використання 
природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат;  
- забезпеченість населених пунктів водою та газом. 
 

Промисловості: 
- індекси промислової продукції; 
- обсяги реалізованої промислової продукції; 
- обсяги нових замовлень на виробництво промислової продукції; 
- величина експорту-імпорту товарів за країнами світу; 
- обсяг прямих інвестицій; 
- рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової 
діяльності 

Ринку праці: 
- кількість економічно активного населення; 
- середньомісячна заробітна плата;  
- середньооблікова кількість штатних працівників. 

Суспільних благ та послуг: 
- кількість активних підприємств за їх величиною; 
- індекс споживчих цін; 
- кількість зайнятих та найманих у промисловості працівників суб’єктів 
господарювання. 
Технологій: 
-наукові кадри та кількість організацій, які виконують наукові дослідження й 
розробки;  
- обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт; 
- джерела фінансування інноваційної діяльності; 
- інноваційна активність. 
 Інформаційних ресурсів: 
- індекси капітальний інвестицій у інформаційну та телекомунікаційну діяльність; 
- доходи від надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг; 
- структура засобів зв’язку; 
- обсяг прямих іноземних інвестицій у послуги зв’язку 

Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств  

Фінансові результати діяльності підприємств: 
 - чистий дохід; 
- собівартість реалізованої продукції; 
- чистий прибуток (збиток). 
 
Показники виробничо-господарської діяльності підприємств 

- оборотність запасів; 
- інтенсивність оновлення основних виробничих фондів; 
- середня чисельність персоналу; 
- рентабельність продукції; 
- рентабельність активів; 
- рентабельність власного капіталу. 

Фактори впливу: 
 - технічне оснащення; 
- кваліфікаційні 
характеристики персоналу; 
- ресурсне забезпечення 
(фінансове, інформаційне, 
матеріальне, енергетичне, 
забезпечення персоналом та ін.); 
- клієнтська база; 
- місткість ринку; 
- інноваційність виробництва та 
ін. 
 

Капітальних інвестицій: 
-в основний капітал; 
- за видами економічної діяльності; 
- за джерелами фінансування. 



2016 рр. відбувається зростання обсягу капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону та раціональне 
використання природних ресурсів за напрямами природоохоронних витрат (11,027 %), причому капітальні інвестиції 
зростають швидшими темпами (18,562%), ніж поточні витрати (8.502 %). Середній темп приросту обсягів викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря в Україні за аналізований період також має негативне значення. 

Середній темп приросту інвестицій в основний капітал за аналізований період 2010-2016 рр. має негативне 
значення (-98,939%). Величина капітальних інвестицій зростає в середньому на 7,305%, причому інвестиції в 
промисловість зростають на 7,233%. Що стосується джерел фінансування, то має місце негативний приріст 
капітальних інвестицій за рахунок коштів державного бюджету (-6,084 %), кредитів банків та інших позик (-1,101 %), 
інших джерел фінансування (-28,939 %). З іншого боку зростає обсяг капітальних інвестицій за рахунок коштів 
місцевих бюджетів (16,756 %), власних коштів підприємств (9,134 %), коштів іноземних інвесторів (14,289 %), коштів 
населення на будівництво житла (9,219 %).  

Динаміка середнього темпу приросту кількості економічно активного населення за аналізований період 2010-
2016 рр. є негативною, зокрема у віці 15-70 років (-2,365 %), працездатного віку (-1,628 %). Крім того кількість 
зайнятого населення зменшується: у віці 15-70 років (-2,523 %), працездатного віку (-1,599 %). Чисельність 
безробітного населення має позитивну тенденцію - вона зменшується: у віці 15-70 років (-0,684%), працездатного віку 
(-0,678%). Середній темп приросту середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати складає відповідно 
10,949% та 6,858%. Середній темп зменшення середньооблікової кількості штатних працівників становить 3,929%. 

Тенденції розвитку суспільних благ та послуг за період 2010-2016 рр. дозволяють охарактеризувати такі 
показники, як індекс споживчих цін, кількість підприємств за їх розмірами, кількість зайнятих та найманих 
працівників на підприємствах, обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами. Середній 
темп приросту індексу споживчих цін складає 4,891%. Кількість великих, середніх та малих підприємств у середньому 
зменшується відповідно на -5,101%,-5,224%, 1,422%. Кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах у 
середньому зменшується на 4,496% та 4,552% відповідно. Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) великих, 
середніх та малих підприємств зростають відповідно в середньому на 6,296%, 6,594%, 8,031%. 

Тенденції розвитку технологій можна визначити за допомогою таких показників, як кількість наукових кадрів 
та кількість організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, загальний обсяг виконаних наукових та 
науково-технічних робіт, загальна сума витрат на фінансування інноваційної діяльності, загальні витрати на 
інноваційну діяльність. За період 2010-2016рр. мало місце зменшення середнього темпу приросту кількості 
організацій, які виконують наукові дослідження й розробки, а також кількості науковців відповідно на 4,865% та 
5,213%. Загальний обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт зростає на 2,668%, причому в розрізі даного 
показника середнє збільшення суми виконаних прикладних досліджень, розробок та науково-технічних послуг 
становить відповідно 3,730%, 4,232%, 4,782%. Середній темп приросту виконаних фундаментальних досліджень 
зменшується протягом аналізованого періоду на 0,531 %. 

Загальна сума витрат на фінансування інноваційної діяльності в середньому зростає на 8,186%. В розрізі 
даного показника фінансування інноваційної діяльності за рахунок власних коштів збільшується на 17,395%. Однак 
фінансування за рахунок коштів державного бюджету, іноземних інвесторів та інших джерел скорочується в 
середньому на 4,307%, 43,614% та 8,567% відповідно. 

Загальні витрати на інноваційну діяльність в середньому зростають на 7,361%. Причому витрати на внутрішні 
та зовнішні НДР, а також на придбання машин обладнання та програмного забезпечення збільшуються в середньому 
відповідно на 13,663%, 9,756% та 12,282%. Витрати на придбання інших зовнішніх знань, а також інші витрати 
відповідно зменшуються в середньому на 8,889% та 15,722%. 

Тенденції розвитку інформаційних ресурсів характеризують загальні доходи від надання телекомунікаційних, 
поштових та кур’єрських послуг, структура засобів зв’язку, обсяг прямих іноземних інвестицій у послуги зв’язку, 
індекси тарифів на послуги пошти та зв’язку для підприємств, установ, організацій, індекси капітальний інвестицій у 
інформаційну та телекомунікаційну діяльність. Середній темп приросту загальних доходів від надання 
телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг складає 4,539%, причому доходи від надання послуг населенню 
збільшуються в середньому на 11,111%, від надання міжнародних послуг – на 180,093%. Обсяг прямих іноземних 
інвестицій у послуги зв’язку у середньому зростає на 4,853%. Індекс тарифів на послуги пошти та зв’язку для 
підприємств, установ, організацій за досліджуваний проміжок часу зменшується в середньому на 0,766%. В розрізі 
даного показника можна спостерігати перманентне зменшення індексів тарифів на поштовий мобільний зв'язок у 
середньому на 0,718% та 1,465%. Однак індекси тарифів на місцевий телефонний та міжміський та міжнародний 
телефонний зв'язок зростають відповідно на 1,539% та 0,851%. Середній темп приросту індексів капітальних 
інвестицій у інформаційну та телекомунікаційну діяльність зростають у середньому на 0,490%. 

Дослідження інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів дає підстави 
стверджувати, що кількісні результати функціонування підприємств (мікрорівень) найповніше та найбільш 
узагальнено наведено в формах бухгалтерської та статистичної звітності суб’єктів господарювання. В зв’язку із 
значною кількістю функціонуючих підприємств України (2015р. – 343440 од.) та на території Львівської обл. (2015р.- 
18628 од.) зокрема, а також їх територіальну віддаленість виникає складність забезпечення повноти дослідження 
процесів розробки регулювальних заходів на їх основі, а також зростає трудомісткість даного процесу.  

Оптимальним за даних умов вважаємо проведення вибіркового дослідження за допомогою формування 
простої вибірки, обсяг якої формуємо виходячи з того, що надійність дослідження повинна бути звичайною. В такому 
випадку допустима похибка перебуває у межах 3-10% (беремо середнє значення 6,5%). За шкалою Дельфі мінімальна 
чисельність респондентів визначається за допомогою формули [13]: 
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де -мінімальна кількість респондентів; 
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Дослідження інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних заходів здійснювалось на основі 
26 підприємств Львівщини, що ввійшли до складу вибірки за допомогою методу випадкових чисел. Вибрані суб’єкти 
господарювання умовно поділено на підприємства, які здійснюють переробку харчової сировини та всі інші 
підприємства.  

За період 2010-2016 рр. у 69,23% підприємств спостерігається позитивна динаміку середнього темпу приросту 
чистого доходу. В 73,08% об’єктів дослідження відбулось зростання середнього темпу приросту собівартості 
реалізованої продукції, в 23,08 % - середній темп приросту чистого прибутку має висхідну динаміку. Збільшення 
середнього темпу приросту періоду оборотності запасів мала місце в 46,15 % підприємств; коефіцієнта оновлення 
основних виробничих фондів – у 53,85%; середньої чисельності персоналу – в 15,39%, рентабельності продукції – в 
15,39%, рентабельності активів – у 15,39%, рентабельності власного капіталу – в 11,54%. 

Результати опрацювання форм бухгалтерської та статистичної звітності підприємств дає можливість 
стверджувати, що на їх основі не можна зробити однозначні висновки стосовно результатів роботи систем 
менеджменту суб’єктів господарювання. Крім того варто зазначити, що інформація про якісні наслідки діяльності не є 
обов’язковою, і відповідно не знаходить відображення в жодній формі звітності та внутрішніх документів, що 
призводить до необхідності формування спеціальної інформаційної бази даних.  

З існуючих методів дослідження ми обираємо опитування, оскільки аналізу підлягатиме спеціально відібрана 
та систематизована інформація. Дане опитування скероване на дослідження якісних параметрів діагностики ІЗ 
процесу розробки регулювальних заходів вітчизняних підприємств. 

В опитуванні приймали участь 114 експертів із 26 підприємств. Анкетування було орієнтоване на керівників 
інституційного (63 % опитаних) та управлінського (37 % опитаних) рівнів управління. З них 2 % мають стаж до 1 
року, 33 % - 1-5 років, 42 % - 5-10 років, 23 % - понад 10 років. Крім того 9 % опитаних респондентів мають середню 
спеціальну освіту, 89 %- рівень магістра, а 2 % - мають науковий ступінь. Даними експертами було здійснено 
оцінювання якісних параметрів діагностування інформаційного забезпечення процесу розробки регулювальних 
заходів виробничо-господарської діяльності підприємств за чотирибальною шкалою: незадовільно, задовільно, добре, 
відмінно (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Результати діагностування ІЗ процесу розробки регулювальних заходів виробничо-господарської діяльності 
підприємств 

Частка у загальній кількості досліджуваних підприємств, 
% № 

з/п 
Якісні параметри оцінювання 

Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

1.  Залежність процесу розробки регулювальних заходів 
від отриманої інформації 

8,77 25,43 57,91 7,89 

2.  Вчасність надходження інформація, необхідної для 
розробки регулювальних заходів 

2,63 16,66 77,2 3,51 

3.  Обсяг наявного інформаційного масиву, необхідного 
для розробки регулювальних заходів 

3,51 17,54 77,78 1,17 

4.  Кваліфікаційний рівень працівників, які здійснюють 
обробку інформації, необхідної для розробки 
регулювальних заходів. 

4,39 21,92 67,55 6,14 

5.  Рівень відповідності змісту доступної інформації її 
реальним потребам при розробленні регулювальних 
заходів  

7,89 35,96 46,51 9,64 

6.  Рівень складності отримання необхідної інформації 
для розробки регулювальних заходів  

14,91 35,96 45,61 3,52 

7.  Ступінь уніфікації вхідної інформації для розробки 
регулювальних заходів на різних рівнях управління  

7,89 13,15 68,43 10,53 

8.  Рівень проблем, з якими стикаються користувачі 6,14 14,91 74,56 4,39 



інформації в процесі розробки регулювальних заходів 
9.  Рівень автоматизації інформаційного забезпечення 

процесу розробки регулювальних заходів 
7,02 13,15 70,18 9,64 

10. Рівень відповідності наявного програмного 
забезпечення для обробки інформаційних потоків 
цілям розробки регулювальних заходів 

1,75 14,04 16,66 67,54 
 

*Примітка: сформовано автором на основі результатів дослідження ІЗ процесу розробки регулювальних заходів 
виробничо-господарської діяльності підприємств переробної промисловості Львівщини 

 
На основі опрацювання анкетної інформації є підстави стверджувати про значну залежність процесу розробки 

регулювальних заходів від отриманої інформації (57,91 %). Це пояснюється прийняттям рішень про необхідність 
здійснення будь-яких коректив лише на основі отриманих інформаційних повідомлень, які в більшості випадків 
надходять вчасно (77,78 %). При цьому змістовне наповнення доступної інформації у 46,51 % виникаючих ситуацій 
цілком відповідає реальним потребам, у 35,96 % воно є посереднім та не завжди задовольняє існуючі вимоги, а в 7,89 
%та 9,64 % випадків відповідно є високим та незадовільним. 

45,61 % та 35,96 % залучених експертів зазначили відповідно про значну та посередню складність отримання 
необхідної інформації для розробки регулювальних заходів, 3,52 % управлінців вважають, що потрібні дані отримати 
надзвичайно складно, а 14,91 % вказали, що отримання вихідних даних для них не викликає труднощів. Крім того, 
ступінь уніфікації вхідної інформації для розробки регулювальних заходів на різних рівнях управління в 10,53 % 
випадків є високим, у 7,89 % - низьким, а в 68,43 % та 13,15 %  він є відповідно досить високим та задовільним. 

Кваліфікаційний рівень працівників, які здійснюють обробку інформації, необхідної для розробки 
регулювальних заходів здебільшого (67,55 %) є достатньо високим, оскільки в 73,68 % випадків ініціаторами розробки 
регулювальних заходів виступають керівники вищої ланки управління, в 21,92 % випадків - керівники середньої ланки 
управління, в 4,39 % випадків - керівники нижньої ланки управління, а в 1,14 % випадків - інші суб’єкти (власники 
підприємства).  

Нами зауважено, що в 9,64 % випадків спостерігається високий рівень автоматизації ІЗ процесу розробки 
регулювальних заходів, 7,02% опитаних нами респондентів зазначили, що він є незадовільним, 70,18 % - добрим, а 
13,15 % експертів вказали на те, що на їх підприємствах він є посереднім. При цьому 67,54 % опитаних управлінців 
відзначили високу відповідність наявного програмного забезпечення для обробки інформаційних потоків цілям 
розробки регулювальних заходів, 16,66 % та 14,04 % опитаних вказали на те, що вона перебуває відповідно на 
прийнятному та задовільному рівні, й лише 1,75 % експертів зазначили, що програмне забезпечення, яке 
використовуються їхнім підприємством, не відповідає декларованим корегувальними заходами цілям. 

Джерелами надходження інформації для забезпечення необхідними даними процесів розробки регулювальних 
заходів у 7,89 % випадків виступають лише дані бухгалтерського, управлінського та податкового обліку; в 17,54 % 
потребуючих ситуацій - дані бухгалтерського, управлінського та податкового обліку, а також розрахункові дані; в 
63,17 % випадків - дані бухгалтерського, управлінського та податкового обліку, розрахункові дані, а також технічна 
документація; інші інформаційні джерела використовуються з метою розроблення корегувальних заходів у 11,4 % 
випадків. 

39,47 % опитаних респондентів зазначили, що найчастіше інформація про необхідність розробки 
регулювальних заходів надходить автоматично протягом функціонування підприємства, 24,56 % - за вимогою 
протягом всього функціонування підприємства, 20,18 % - за вимогою наприкінці кожного звітного періоду 
підприємства, 15,78 % - автоматично наприкінці кожного звітного періоду суб’єкта господарювання.  

До найвагоміших результатів ефективного ІЗ процесів розробки регулювальних заходів можна віднести 
збільшення результативності результатів розробки регулювальних заходів (41,23%), підвищення оперативності 
прийняття необхідних управлінських рішень (39,47 %), формування бази даних про минулий та поточний стан 
діяльності підприємства, що дозволить запобігати повторному виникненню подібних до наявних проблемних ситуацій 
у майбутньому (18,42 %), визначення ймовірних ризиків розробки регулювальних заходів та розроблення відповідних 
превентивних заходів (0,88 %). 

Крім того, здійснюючи дослідження параметрів оцінювання розроблених регулювальних заходів виробничо-
господарської діяльності підприємств, ми мали можливість спостерігати наступне. 100 % опитаних нами респондентів 
стверджують про доцільність оцінювання розроблених регулювальних заходів на їх підприємстві, зокрема 12,28 % 
вважають, що дане оцінювання є необхідним у випадку критичних збоїв, 64,04 % зазначають, що оцінювання 
розроблених регулювальних заходів необхідно здійснювати із заданою періодичністю, і 23,68 % схиляються до того, 
що пропоновані корегувальні заходи потрібно оцінювати постійно.  

Із результатів проведеного нами дослідження випливає, що 30,7% опитаних респондентів вважають, що 
ініціаторами оцінювання розроблених регулювальних заходів на підприємстві повинні виступати керівники вищої 
ланки управління, 48,24% - схиляється до думки про те, що ними мають бути керівники середньої ланки управління, 
4,39% - зазначили, що ініціювати дії щодо усунення збоїв у функціонуванні підприємства повинні керівники нижньої 
ланки управління, і 16,66% - стверджують, що це повинні робити інші суб’єкти (акціонери та/або власники). 

Періодичність оцінювання розроблених регулювальних заходів на досліджуваних підприємствах опитуваних 
респондентів у 5,26 % випадків можна назвати незадовільною, у 50,88 % випадків – задовільною, у 27,19 % випадків 
вона характеризується як добра, а у 16,67% випадків – як відмінна. Крім того 2,63 % експертів зазначають, що 
параметри для оцінювання розроблених регулювальних заходів повинні формуватися на основі однієї існуючої 



концепції, 3,51 %- на основі декількох існуючих концепцій, 42,11 % - на основі критеріїв, виокремлених 
відповідальними особами залежно від виду діяльності підприємства, а 51,75 % - на основі критеріїв, виділених та 
запропонованих відповідальними особами залежно від специфіки відхилень, що усуваються. 

При цьому 6,14 % залучених до опитування респондентів зазначили, що оцінювання відповідності 
розроблених регулювальних заходів наявним проблемам повинне відбуватись лише за якісними параметрами, 32,46 % 
- переважно за якісними параметрами, 25,44% - лише за кількісними параметрами, а 32,96% - переважно за 
кількісними параметрами. Експертами зазначено, що до параметрів, які найкраще характеризують результати 
кількісного оцінювання розроблених регулювальних заходів, можна віднести обсяги потреб у додаткових ресурсах 
(3,51 % опитаних), величина очікуваної вигоди (38,59 % опитаних), співвідношення потреб у додаткових ресурсах та 
очікуваної вигоди (48,24 % опитаних), інші параметри - дохід, чистий прибуток та фонд заробітної плати 
підприємства (9,66% опитаних). 

На основі здійсненого опитування можна зауважити, що до ключових параметрів, за якими зазвичай 
відбувається якісне оцінювання розроблених регулювальних заходів, можна віднести ступінь відповідності 
розроблених заходів існуючій проблемі (41,23 % випадків), рівень задоволеності зацікавлених сторін (32,46 % 
випадків), актуальність розроблених регулювальних заходів (25,43 % випадків), інші параметри (ступінь вирішення 
наявної проблеми) (0,88 % випадків ). 

4,39 % експертів зазначили, що результати оцінювання розроблених регулювальних заходів не потребують 
формалізації організаційно-розпорядчими документами, 14,91 % - що формалізація потрібна лише у випадках, якщо 
корегувальні заходи розробляються для однотипних постійно виникаючих збоїв та відхилень, 20,18 % - що 
формалізація необхідна у випадку виникнення нетипових збоїв та відхилень, і 60,52 % респондентів вказали, що вона 
є необхідною завжди. 

Висновки.  Проведене нами експертне опитування дало можливість визначення типових проблем, з якими 
зазвичай стикаються представники суб’єктів господарювання під час здійснення ІЗ процесу розробки регулювальних 
заходів. Зокрема доступна інформація не завжди відповідає реальним у ній потребам, до того ж процес її отримання та 
розробка на її засадах регулювальних заходів періодично супроводжується виникненням низки складностей у 
користувачів інформаційних масивів. Окрім того, отримувана управлінцями інформація не в усіх випадках є 
уніфікованою. Не слід залишати поза увагою також фактор суб’єктивізму, за якого перманентно виникають ситуації, 
які вимагають негайного втручання, і коли керівники підприємств приймають регулювальні рішення, основуючись 
здебільшого на власній інтуїції та досвіді роботи, що не може не вплинути на якість даних рішень та наслідків від їх 
реалізації.  
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