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РОЗРОБлЕННя Та ВПРОВадЖЕННя ІНфОРМацІйНОгО 
ЗаБЕЗПЕчЕННя уПРаВлІННя РОЗВиТКОМ ПРОМиСлОВОгО 
ПІдПРиєМСТВа В уМОВах ІНфОРМацІйНОї ЕКОНОМІКи

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF INFORMATION 
SUPPORT FOR MANAGING THE DEVELOPMENT  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER THE CONDITIONS 
OF THE INFORMATIONAL ECONOMY

Реалізація механізмів управління розвитком промислового підприємства в умовах інфор-
маційної економіки неможлива без наявності інструментів для збору інформації щодо зовніш-
нього і внутрішнього середовища та без інструментів для підтримки процесів прийняття 
управлінських рішень. У статті здійснено розроблення та впровадження інформаційного за-
безпечення управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної еко-
номіки згідно із запропонованими принципами на ПАТ «Кераммаш». Основу розробленого ін-
формаційного забезпечення для ПАТ «Кераммаш» становлять автоматизовані робочі місця 
для аналітиків, які здійснюють обробку інформаційних потоків, необхідних для прийняття 
управлінських рішень щодо розвитку промислового підприємства.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, розроблення, модель, дані, управління, 
модель, розвиток, підприємство, інформаційні потоки.

Реализация механизмов управления развитием промышленного предприятия в условиях 
информационной экономики невозможна без наличия инструментов для сбора информации 
о внешней и внутренней среде и без инструментов для поддержки процессов принятия 
управленческих решений. В статье осуществлены разработка и внедрение информаци-
онного обеспечения управления развитием промышленного предприятия в условиях ин-
формационной экономики согласно предложенным принципам на ЧАО «Кераммаш». Основу 
разработанного информационного обеспечения для ЧАО «Кераммаш» составляют авто-
матизированные рабочие места для аналитиков, осуществляющих обработку информа-
ционных потоков, необходимых для принятия управленческих решений по развитию про-
мышленного предприятия.

Ключевые слова: информационное обеспечение, разработка, модель, данные, управле-
ние, модель, развитие, предприятие, информационные потоки.

The article deals with the development and implementation of information management support 
of an industrial enterprise under the conditions of the information economy is impossible without 
the availability of tools for the collection of information on the external and internal environment and 
without tools to support the processes of making managerial decisions. To solve this problem, the 
task of developing information support for the management of the development of an industrial en-
terprise in the conditions of the information economy, the basis of which should be the principles of 
constructing the regulatory, technical and programmatic components and implementation of which 
at industrial enterprises will provide an opportunity to increase the efficiency and soundness of man-
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Реалізація механізмів управ-
ління розвитком промислового підприємства 
в умовах інформаційної економіки неможлива 
без наявності інструментів для збору інформації 
щодо зовнішнього та внутрішнього середовища 
та без інструментів для підтримки процесів при-
йняття управлінських рішень. Для вирішення 
цієї проблеми актуальним є завдання з розро-
блення інформаційного забезпечення управ-
ління розвитком промислового підприємства 
в умовах інформаційної економіки, в основу яко-
го мають бути покладені принципи побудови ре-
гламентного, технічного та програмного склад-
ників, забезпечення та впровадження яких на 
промислових підприємствах дасть можливість 
підвищити оперативність та обґрунтованість 
прийняття управлінських рішень і своєчасність 
виявлення відхилень від планів реалізації стра-
тегії розвитку підприємства. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Практичні та 
теоретичні питання інформаційного забезпе-
чення під час прийняття управлінських рішень 
не є новими, спроби запровадити автоматиза-
цію та інформатизацію управління розвитком 
господарчих суб’єктів здійснювалися від появи 
відповідних технічних засобів. Серед основних 
наукових робіт із даної теми слід виокремити 
праці [1-11]. Проте існує потреба в розробленні 
нових підходів до вирішення проблеми створен-
ня інформаційного забезпечення управління 
розвитком промислового підприємства в умо-
вах інформаційної економіки.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою статті є розроблення та впро-

вадження інформаційного забезпечення управ-
ління розвитком промислового підприємства 
в умовах інформаційної економіки.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Розроблення та впроваджен-
ня інформаційного забезпечення управління 
розвитком промислового підприємства в умо-
вах інформаційної економіки здійснено на 
ПАТ «Керам маш». Це промислове підприєм-
ство вже мало елементи інформаційного забез-
печення, але для ефективного функціонування 
в умовах інформаційної економіки необхідно 
здійснити інтеграцію елементів інформаційного 
забезпечення для врахування особливостей ін-
формаційної економіки та поєднати розгалужені 
інформаційні системи в єдиний комплекс. Ре-
зультатом розроблення інформаційного забез-
печення управління розвитком промислового 
підприємства в умовах інформаційної економіки 
став комплекс регламентного, технічного та про-
грамного забезпечення, наведений на рис. 1.

Основу розробленого інформаційного забез-
печення для ПАТ «Кераммаш» становлять ав-
томатизовані робочі місця (АРМ) для аналітиків, 
які здійснюють обробку інформаційних потоків, 
необхідних для прийняття управлінських рішень 
щодо розвитку промислового підприємства. 
Це аналітик з оцінювання конкурентоспромож-
ності підприємства, з модернізації виробництва 
та зі стратегічного планування. Усі АРМи взає-
модіють через бази даних, до яких входять база 
моделей, база неструктурованих даних та база 
структурованих даних.

База моделей містить алгоритми та моделі 
для обробки даних, необхідних для реалізації 
комплексу механізмів управління розвитком про-
мислового підприємства в умовах інформаційної 

agerial decisions and the timeliness of detecting deviations from plans to implement the company's 
development strategy. The complex approach is proposed to find with the use separate component 
of the information management of the development of the industrial enterprise in the conditions of the 
information economy is the system of electronic document management, the introduction of which 
became possible due to the computerization of most divisions of the enterprise, including produc-
tion. The results of the research is carried out the development and implementation of information 
support for the management of the development of an industrial enterprise in the conditions of the 
information economy in accordance with the proposed principles at JSC Kerammash. Thus, the de-
velopment and implementation of information support for the management of the development of an 
industrial enterprise in the conditions of the information economy has been carried out in accordance 
with the proposed principles at PJSC "Kerammash". The basis of the developed information support 
for PJSC "Kerammash" consists of automated workplaces for analysts who process the information 
flows necessary for making managerial decisions on the development of an industrial enterprise.

Keywords: information support, development, model, data, management, model, development, 
enterprise, information flows.
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Рис. 1. Структура інформаційного забезпечення управління розвитком  
ПАТ «Кераммаш» в умовах інформаційної економіки 

Джерело: розроблено автором
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економіки. Завдяки наявності окремої бази мо-
делей підвищується прозорість рішень, що при-
ймаються, полегшується модернізація та вдо-
сконалення моделей, спрощується підключення 
нових модулів інформаційного забезпечення, по-
треба у яких може виникнути пізніше.

База неструктурованих даних є сховищем 
знань, в якому містять факти щодо інформацій-
ної економіки, конкурентів, споживачів та само-
го підприємства з оцінками достовірності цих 
фактів. Ці знання можуть використовуватися 
для додаткового обґрунтування управлінських 
рішень, для мозкових штурмів, для формуван-
ня альтернатив можливих стратегій розвитку.

База структурованих даних є класичною ре-
ляційною базою даних, яка містить формалізо-
вані дані та використовується усіма інформа-
ційними системами підприємства – від програм 
бухгалтерського обліку до систем управління 
документообігом.

Удосконалення інформаційного забезпечен-
ня ПАТ «Кераммаш» здійснено в процесі реалі-
зації механізму формування стратегії розвитку 
промислового підприємства в інформаційній 
економіці, витрати на ці дослідження та роз-
робки віднесено до витрат на розвиток управ-
лінської, виробничої та маркетингової сфер. 
Елементи розроблення інформаційного забез-
печення під час розвитку цих сфер діяльності 
ПАТ «Кераммаш» наведено в табл. 1.

Нижчим рівнем системи інформаційного за-
безпечення ПАТ «Кераммаш» є датчики на об-
ладнанні, які збирають первинну інформацію 
з промислового обладнання та передають її на 
автоматизовану систему управління технологіч-
ними процесами (АСУТП). У процесі автомати-
зації контролю виробничо-технологічних опера-
цій ПАТ «Кераммаш» здійснено автоматизацію 

вхідного контролю фасонного металопрокату та 
системи контролю сушильної камери. Крім того, 
робітники на виробничих ділянках ПАТ «Керам-
маш» передають дані щодо ходу виконання 
технологічних процесів через установлені про-
мислові планети та термінали. Ця інформація 
теж акумулюється на автоматизованій системі 
управління технологічними процесами, після 
чого заноситься до баз даних підприємства. 
До бази структурованих даних заносяться по-
казники щодо результатів вимірювань, пере-
міщення продукції та матеріалів, результатів 
відбракування металопрокату, ходу виконання 
фарбувальних та сушильних робіт. До бази не-
структурованих даних заносяться пропозиції, які 
виникають у робітників у процесі виконання їх-
ніх виробничих обов’язків щодо вдосконалення 
процесів. Окрім того, від АСУТП через промис-
лові термінали та планшети надходять накази 
для робітників виробничих підрозділів.

Пряму взаємодію з АСУТП здійснюють робіт-
ники технічного відділу та служби підготовки ви-
робництва і логістики, які за своїми обов’язками 
мають оперативно реагувати на відхилення від 
планів та контролювати процес виконання ви-
робничих планів. Завдяки навчанню менедж-
менту нижчої ланки виробничих підрозділів, 
технічного відділу та служби підготовки вироб-
ництва і логістики основам інформаційних тех-
нологій та роботі з інтерфейсом промислових 
планшетів підвищується оперативність реагу-
вання на нештатні ситуації та на відхилення від 
планів. Окрім людського контролю, в АСУТП до-
дано можливість автоматизованого контролю 
виконання виробничих завдань.

Основну взаємодію з контрагентами згід-
но з розробленим інформаційним забезпе-
ченням управління розвитком промислового 

Таблиця 1
Заходи з розроблення інформаційного забезпечення ПаТ «Кераммаш»

Напрями розвитку Заходи з розроблення інформаційного забезпечення

Розвиток інформаційного  
забезпечення виробничої сфери

Впровадження елементів Internet of Things
Забезпечення нижчого менеджменту виробничих підрозділів технікою 
для доступу до інформаційної системи підприємства
Підвищення кваліфікації нижчого менеджменту виробничих підрозділів 
щодо інформаційних технологій

Розвиток інформаційного  
забезпечення маркетингової сфери

Створення системи зворотного зв’язку для споживачів термічного  
обладнання

Розвиток інформаційного  
забезпечення управлінської сфери

Розроблення АРМ аналітика з оцінювання конкурентоспроможності
Розроблення АРМ аналітика з модернізації виробництва
Розроблення АРМ аналітика зі стратегічного планування
Вдосконалення системи обміну інформацією на підприємстві

Джерело: сформовано автором
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підприємства в умовах інформаційної економіки 
здійснює комерційний відділ, який використовує 
сервіси для представлення ПАТ «Кераммаш» 
у глобальній мережі. Також він відповідальний 
за зворотний зв’язок із користувачами продукції 
ПАТ «Кераммаш». Переважно це промислові 
підприємства, які використовують у своєму ви-
робничому процесі різноманітне термічне об-
ладнання. Завдяки налагодженню системи зво-
ротного зв’язку, інтегрованого до інформаційного 
забезпечення ПАТ «Кераммаш», поповнюється 
база неструктурованих даних із пропозиціями 
від користувачів термічних печей та іншого об-
ладнання. Завдяки зв’язкам із контрагентами 
комерційний відділ може отримувати також дані 
щодо конкурентів, які необхідні для порівняння 
показників підприємства з аналогічними показ-
никами по галузі. Отримані дані в подальшому 
використовуються в АРМ аналітика з оцінюван-
ня конкурентоспроможності ПАТ «Керам маш». 
Цей аналітик відноситься до відділу якості, ме-
трології та сертифікації, до сфери компетенцій 
якого належить оцінювання внутрішніх показ-
ників ПАТ «Кераммаш», які порівняно із зовніш-
німи показниками дають можливість здійснити 
аналіз конкурентоспроможності порівняно з га-
луззю або з окремими конкурентами.

Другим головним АРМ інформаційного за-
безпечення ПАТ «Кераммаш» є АРМ аналітика 
з модернізації виробництва, який дає можли-
вість оцінити заходи з удосконалення техно-
логій і обладнання та побудувати план модер-
нізації. Користувачами цього АРМ є робітники 
планово-розподільчого відділу, відділу забезпе-
чення та ремонтів, проектно-конструкторського 
відділу. Причому проектно-конструкторський 
відділ та відділ забезпечення та ремонтів здій-
снюють переважно заповнення пропозицій із 
можливих заходів, а планово-розподільче бюро 
їх аналізує з погляду відповідності наявним ре-
сурсам та потребам.

Останнім АРМ інформаційного забезпечен-
ня ПАТ «Кераммаш» є АРМ аналітика з стра-
тегічного планування. Цей аналітик відноситься 
до нового відділу прогнозування та планування. 
Встановлено, що наявне інформаційне забезпе-
чення та організаційна структура ПАТ «Керам-
маш» недостатньо ефективно пораються з ви-
конанням функцій довгострокового планування, 
а функція прогнозування взагалі відсутня та не 
має виконавців. Тому запропоновано створити 
відповідний відділ, який має за допомогою цьо-
го АРМ робити аналіз глобального ринку, мож-

ливих перетворень інформаційної економіки, 
робити співставлення цих світових тенденцій 
зі змінами на локальних ринках термічного об-
ладнання та обґрунтовувати сценарії розвитку. 
Спеціалісти відділу прогнозування та плану-
вання забезпечують функціонування ситуацій-
ної кімнати, за допомогою якої відбувається 
представлення складників стратегії розвитку 
ПАТ «Кераммаш» правлінню підприємства для 
узгодження цілей та заходів для їх реалізації. 
Крім того, ситуаційна кімната може використо-
вуватися для обґрунтування зроблених страте-
гічних рішень наглядовій раді ПАТ «Кераммаш». 
У загальному сенсі ситуаційна кімната – це 
приміщення, яке має засоби подачі інформації 
у зручному для аналізу групою керівників вигля-
ді. У випадку промислового підприємства, тако-
го як ПАТ «Кераммаш», ситуаційна кімната – це 
комплекс технологій та засобів, що можуть бути 
розгорнуті у будь-якому приміщенні для засі-
дань, який виконує три основні функції:

- відображення мультимедійної інформації, 
що необхідна для візуалізації звітів щодо діяль-
ності ПАТ «Кераммаш»;

- відображення сценаріїв розвитку підпри-
ємства в різних умовах трансформації зовніш-
нього середовища, яке здійснюється за допо-
могою візуального імітаційного моделювання;

- розрахунок чернеток прогнозів та на-
слідків реалізації планів підприємства в ре-
жимі прямого обговорення заходів із розвитку 
ПАТ «Керам маш».

Також АРМ аналітика з стратегічного плану-
вання використовується планово-розподільчим 
бюро на етапі уточнення витрат та ефектів від 
окремих заходів із розвитку промислового під-
приємства і на етапі корегування стратегії роз-
витку ПАТ «Кераммаш» в умовах інформаційної 
економіки згідно зі змінами, які виникли внаслі-
док суттєвих змін зовнішнього середовища або 
внаслідок змін стратегічних цілей, які встанов-
люють власників підприємства.

Окремим складником інформаційного забез-
печення управління розвитком промислового 
підприємства в умовах інформаційної еконо-
міки є система електронного документообігу, 
впровадження якої стало можливим завдяки 
комп’ютеризації більшості підрозділів підприєм-
ства, у тому числі виробничих.

Отже, розроблення та впровадження інфор-
маційного забезпечення управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформа-
ційної економіки на ПАТ «Кераммаш» дає мож-
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ливість: підвищити оперативність прийняття 
рішень; забезпечити кожне прийняте стратегіч-
не управлінське рішення прозорим обґрунту-
ванням та прогнозом його наслідків; зменшити 
втрати від надзвичайних ситуації та негативних 
впливів зовнішнього середовища; забезпечити 
контроль управлінських та виробничих проце-
сів; підвищити конкурентоспроможність підпри-
ємства за рахунок упровадження сучасних тех-
нологій та поліпшення якості продукції.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, здійснено розроблення та впровадження 
інформаційного забезпечення управління роз-
витком промислового підприємства в умовах 
інформаційної економіки згідно із запропонова-
ними принципами на ПАТ «Кераммаш». Осно-
ву розробленого інформаційного забезпечення 
для ПАТ «Кераммаш» становлять автоматизо-
вані робочі місця для аналітиків, які здійснюють 
обробку інформаційних потоків, необхідних для 
прийняття управлінських рішень щодо розвитку 
промислового підприємства. 
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