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ІНСТРУМЕНТАРІЙ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Нестандартні вирішення окремих завдань вимагають наукового
обгрунтування на основі застосування отриманого інформаційного
забезпечення та побудованих моделей, об'єднаних в одну структуру.
The non:standard solving of separate tasks require scientific grounding
on the basis of application of the received information supply and built
models, incorporated in one structure.
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ВСТУП
Успішна реалізація цілей і завдань
підприємства значною мірою залежить від
наявності та ефективного використання
інформаційних ресурсів, які є основою
інформаційного забезпечення діяльності
підприємства і визначають його стратегі*
чний успіх. Наявність інформаційних ре*
сурсів призводить до підвищення опера*
тивності та адекватності процесу прий*
няття управлінських рішень, а ефек*
тивність їх використання визначає резуль*
тативність реалізації не тільки поточних
завдань підприємства, а й стратегічних
цілей розвитку, що потребує адаптованих
підходів до інформаційного забезпечення
діяльності. Своєчасною стає необхідність
подальшого вдосконалення принципів,
форм і методів розробки нових наукових
підходів та практичних рекомендацій
щодо інформаційного забезпечення діяль*
ності підприємства. Це зумовлює не*
обхідність дослідження ефективного
інструментарію інформаційної системи
стратегії управління.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Напевно, сьогодні у науковців не вик*
ликає сумніву той факт, що інформаційна
забезпеченість стратегічного управління
є необхідною умовою успішного функці*
онування підприємства, а інформаційне
забезпечення оптимізації структурова*
ності потенціалу може стати ймовірною
перспективою розвитку такого підприє*
мства. Це потребує окремих методичних
підходів до обгрунтування інструмента*
рію інформаційної системи управління
потенціалом розвитку підприємства, ак*
центуючи увагу на основних положеннях
щодо його розробки:
— ймовірність застосування мето*
ду експертних оцінок;
— можливість розрахунку комп*
лексного показника оцінки потенціалу
підприємства;
— визначеність стосовно основних
складових структури потенціалу
підприємства;
— обгрунтованість оптимальної
структури потенціалу розвитку на ос*
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нові таких критеріїв, як етапи життє*
вого циклу підприємства та видові ха*
рактеристики потенціалу.
Як наслідок, у роботі ми маємо на
меті дослідити і визначити теоретичні
підходи до обгрунтування інструмента*
рію інформаційної системи управління,
основних його чинників, принципів і вла*
стивостей та на цій основі визначити ме*
тодичні підходи до розробки комплекс*
ного показника для оцінки потенціалу
підприємства на основі експертного ме*
тоду з урахуванням ресурсного підходу.
РЕЗУЛЬТАТИ
Взагалі, стратегічне управління — це
досить складна система, що становить
динамічний процес аналізу, вибору стра*
тегій, планування, забезпечення і реалі*
зації розроблених планів, стадії процесу
розробки і реалізації якого потребують
наявного достовірного та своєчасного
інформаційного забезпечення. Основни*
ми теоретичними підходами до обгрун*
тування стратегії управління є її перспек*
тивність, забезпеченість фактичними да*
ними, індивідуальність, гнучкість, кори*
гованість, спланованість, підконт*
рольність [13, с.195]. При цьому варто
враховувати також чинники, які вплива*
ють на вибір стратегічного управління се*
ред яких цілі організації, привабливість
ринку, стратегії конкурентів, стан ринку
та позиції на ньому, конкурентні перева*
ги на ньому, потенціал організації, особ*
ливості продукту, стадія життєвого цик*
лу, витрати, пріоритети, фінансові ресур*
си й інші [9, с. 65; 12, с. 15]. І чинники, і
підходи поєднує той факт, що вони знай*
дуть свою апробацію лише за наявності
інструментарної основи інформаційної
системи стратегії управління.
Важливим методичним аспектом у
процесі формування інструментарію
інформаційної системи управління є ро*
зуміння сутності об'єкта такого управлі*
ння. В нашому випадку процес управлін*
ня спрямований на потенціал підприєм*
ства та врахування його властивостей, се*
ред яких виділяють складність, адап*
тивність, інертність, відкритість, пропор*

ційність, динамічність, часову обме*
женість, самовідтворення, суперечність,
реальність [ 18 с. 65—66]. Крім цього, про*
понуємо окремо виділити таку властивість
потенціалу, як важку структурованість —
можливість створення оригінальної ком*
бінації на основі синергетичного ефекту.
Все це наводить на думку про необхідність
проведення опитування, що дозволить на
основі методу експертних оцінок отрима*
ти комплексний показник для оцінки по*
тенціалу підприємства.
Актуальність застосування методу
експертних оцінок доводить і О.С. Фе*
донін у колективній монографії "Управ*
ління підприємствами: сучасні тен*
денції розвитку", у якій відмічається,
що у окремих випадках "для їх визна*
чення можна застосувати метод екс*
пертних оцінок" [18 с. 108].
У вирішенні важливих завдань з пи*
тань стратегічного управління потенціа*
лом підприємства науковцями пропо*
нується звернути увагу на такі принци*
пи: використання як підстави результатів
стратегічного аналізу та SWOT* аналізу;
відповідність стратегічним цілям підпри*
ємства, орієнтація на можливості ринку;
спрямованість на забезпечення довгост*
рокових конкурентних переваг. На дум*
ку В.В. Пастухової, SWOT* аналіз як уп*
равлінський інструмент має окремі пере*
ваги, серед яких є складовий етап проце*
су формування стратегії, у центрі уваги
якої знаходяться фактори, що суттєво
впливають на конкурентну позицію під*
приємства, вона припускає широке вико*
ристання методу експертної оцінки, пе*
редбачає обов'язкову кількісну (бальну)
оцінку факторів [14, с. 116—117]. Це
підтверджує наше бачення щодо можли*
вості застосування експертного методу
при формуванні інструментарію інфор*
маційної системи управління.
В основу експертного методу про*
понується накласти описаний у нау*
ковій літературі комплексний показник
для оцінки стратегічного потенціалу
(ПСП):
ПСП = РВП*К(ВП) +
+РУП*К(УП) + РРП*К(РП) (1),
де РВП — рівень розвитку вироб*
ничого потенціалу;
К(ВП) — коефіцієнт вагомості ви*
робничого потенціалу;
РУП — рівень розвитку управлінсь*
кого потенціалу;
К(УП) — коефіцієнт вагомості уп*
равлінського потенціалу;
РРП — рівень розвитку ринкового
потенціалу;
К(РП) — коефіцієнт вагомості рин*
кового потенціалу.
При цьому автор підкреслює не*
обхідність врахування, що К(ВП) +
К(УП) + К(РП) = 1 [15, с. 152].
Оскільки комплексний показник по*
будований на основі окремих складових
потенціалу підприємства, тоді наступним
завданням є визначення його основних
видових характеристик, що залишається
достатньо дискусійним питанням у нау*
кових колах. На підтвердженням цього
наведено наступні підходи до структуру*
вання потенціалу підприємства.
До складу виробничого потенціалу
О.А. Пробоїв включає технічні, техно*
логічні, фінансові, кадрові ресурси [15,
с. 152], О.С. Федонін додає ще природні
та інформаційні [18, с. 70], а Ю.В. Кар*
пенко виробничий потенціал розглядає
лише як трудові, рівень організації ви*
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робництва і праці, технологія виробниц*
тва [7, с. 52]. Пропонуємо розглянути
кожну з цих складових окремо, оскіль*
ки мова йде про взаємний вплив важкої
структурованості потенціалу підпри*
ємства і динамічного зовнішнього сере*
довищя, та ймовірність переходу від
однієї стадії життєвого циклу до іншої,
враховуючи їх сукупний вплив, який не
можна розглядати як просто суму ефек*
ту кожної із складових потенціалу.
Найчастіше більшість науковців зас*
тосовують одні й ті ж самі терміни: еко*
номічний, виробничий, ринковий потенц*
іал [7, с. 52; 15, с. 25; 18, с. 71; 2, с. 45—47].
Під економічним потенціалом у
більшості випадків розглядають "сукупну
здатність економіки та її галузей,
підприємств, господарств здійснювати
виробничо*економічну діяльність, випус*
кати продукцію, товари і послуги, задо*
вольняти запити населення, суспільні по*
треби, забезпечувати розвиток виробниц*
тва і потреби споживача" [6, с. 11—12].
Заслуговує на окрему вагу оригінальний
підхід стосовно визначення сутності еко*
номічного потенціалу підприємства як
"властивості носія забезпечити отриман*
ня максимального рівня стабільного при*
бутку за певний період" або "отримання
максимальної ціни продажу" [2, с. 45].
До виробничого потенціалу тради*
ційно включають відповідні ресурси:
технічні, технологічні, організаційні,
маркетингові, кадрові, фінансові, інфор*
маційні та інноваційні, організаційні та
просторові [3, с. 8]. Б.Є.Бачевський про*
понує під виробничим потенціалом
підприємства розуміти "властивість но*
сія забезпечувати виготовлення про*
дукції певної номенклатури, що відпов*
ідає вимогам ринку за вихідними харак*
теристиками, якістю, асортиментом, по
максимуму, з орієнтацією не на попит, а
на загальну місткість ринку цієї або аль*
тернативної продукції" [2, с. 45].
Під ринковим потенціалом найчасті*
ше розуміють визначення найбільш перс*
пективного для підприємства ринку та
концентрування на ньому своєї діяльності
[4, с. 96] або забезпечення лише однієї
функції — "зв'язок із зовнішнім середо*
вищем через відповідні ринки" [2, с. 47].
Існують й інші видові характерис*
тики потенціалу, зокрема стратегічний
потенціал, який є категорією більш ши*
рокою, "оскільки розкриває не тільки
граничні обсяги виробництва продукції
при найбільш повному використані матері*
альних і трудових ресурсів, а й здат*
ність підприємства аналізувати зов*
нішнє середовище, кон'юнктуру ринку
і фактори виробництва, здатність адап*
тації до змін" [3, с. 9].
В.В. Пастухова у власній монографії
"Стратегічне управління підприємством:
філософія, політика, ефективність" дово*
дить існування потенціалу успіху та ствер*
джує, що "передумою досягнення під*
приємницького успіху є здатність підпри*
ємства до трансформації потенціалу на
потенціал успіху, що значною мірою зу*
мовлюється унікальністю стратегії" [14, с.
72]. Автор підкреслює, що унікальність
стратегії підприємства базується на ефек*
тивному поєднанні потенціалу з можли*
востями у зовнішньому середовищі Не
можна не погодитися з наведеними ниж*
че підходами стосовно того, що потенці*
ал успіху підприємства "зумовлюється як
обсягом потенціалу так і діапазоном змін
елементів, які його складають" [14, с. 74],
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що і утворює проблематику вибору таких
елементів. У економічній літературі під по*
тенціалом успіху розуміють сукупність
ресурсів та можливостей підприємства, за
допомогою яких досягається певні зав*
дання. До складу потенціалу успіху
підприємства В.В. Пастуховою пропо*
нується включати за ресурсною належні*
стю наступні складові: науково*технічні,
маркетингові та управлінські [14, с. 78], що
є традиційним підхідом до моделювання
виробничого потенціалу підприємства.
На окрему увагу заслуговує пози*
ція О.С. Федоніна на чолі колективу
авторів, які до складу виробничого по*
тенціалу включають три рівні:
1 рівень — рівень формування по*
тенціалу ресурсів виробничої системи
— це засоби праці, предмети праці, тру*
дові ресурси, інформація;
2 рівень — рівень формування по*
тенціалу відтворення виробничої сис*
теми — це фінансовий, інвестиційний та
інноваційний потенціали;
3 рівень — рівень формування по*
тенціалу розвитку відтворювальної
бази виробничої системи — це людсь*
кий, клієнтський та структурний капі*
тали [18, с. 77—79].
Б.Є. Бачевський пропонує виділяти
наступні види потенціалу: потенціал бло*
ку системи виробництва та реалізації про*
дукції (властивість виконати за техноло*
гією обсяг операцій циклу виробництва і
реалізації); потенціал системи енергоза*
безпечення (властивість забезпечення не*
обхідною кількістю енергії інші елементи
упродовж всього циклу); потенціал сис*
теми постачання (забезпечети "потребу у
сировині, матеріалах … і забезпечити на
ринку попит з розрахунку на повне заван*
таження виробничих потужностей ); по*
тенціал системи фінансів і кредиту (забез*
печення фінансової та інвестиційної
діяльності з оптимальним співвідношен*
ням власних, позикових та інших коштів);
потенціал системи забезпечення кадрами
(забезпечення кваліфікованою працею "за
обсягом та якістю згідно нормам і норма*
тивам"); потенціал системи розвитку та
підтримки (забезпечити розвиток до рівня
сучасних технологій та знизити рівень
фізичного зносу до оптимального рівня);
потенціал системи управління (забезпе*
чення управління вхідною інформацією);
потенціал підприємства як системи еле*
ментів (відображає мету створення
підприємства) [2, с. 51—53].
Використовуючи ресурсний підхід,
наведемо наступний підхід до складу
потенціалу підприємства: матеріальні,
нематеріальні, трудові, фінансові ре*
сурси підприємства та методи управлі*
ння, організація ефективного їх вико*
ристання [16, с. 58—59].
Н.С. Краснокутською, на основі ре*
сурсного підходу до складових потенц*
іал, включаються наступні: технічні, тех*
нологічні, кадрові, просторові, фінан*
сові, інформаційні, організаційні ресур*
си, ділова репутація [10, с. 15].
У науковій літературі описаний ще
один підхід, відповідно до якого "до скла*
ду інноваційно*інвестиційного потенціа*
лу підприємства входять три види чин*
ників, які потрібні для запровадження і ко*
мерціалізації проекту, це — інвестиційний
потенціал, інноваційний потенціал та мар*
кетинговий потенціал". Далі автор до ін*
новаційного потенціалу відносить ресур*
сний, кадровий, інтелектуальний, управ*
лінський, виробничий потенціали; до мар*

кетингового — інформаційний, комуніка*
ційний потенціали та імідж підприємства
на ринку [19, с. 303]. Пояснення складо*
вих стосовно інвестиційного потенціалу
як складової інвестиційно*інноваційного
потенціалу відсутні. Не можна погодить*
ся з тим, що інвестиційний, інноваційний
та маркетинговий потенціали є чинника*
ми інвестиційно*інноваційного потенціа*
лу проекту. Вони можуть бути складови*
ми цієї категорії. Крім цього, наведений
склад таких "чинників" також викликає
певні запитання стосовно окремого виді*
лення ресурсного, кадрового та виробни*
чого потенціалів у складі інноваційного, а
кадровий потенціал у вигляді "структури
персоналу організації" не входить до скла*
ду ресурсного, аналогічно, як виробничий,
під яким автор розуміє "основні засоби
підприємства, …діючі технології, вироб*
ничі площі, обладнання". Складову осно*
ву інвестиційного потенціалу автор вза*
галі не розглядає. Тому розпочнемо саме
з неї. Інвестиційний потенціал "— це су*
купність накопичених у результаті госпо*
дарської діяльності власних ресурсів, які
можуть бути використані для інвестицій
без порушення поточної роботи, або ж ха*
рактеристика спроможності підприєм*
ства щодо інвестування " [11, с. 69]. Інвес*
тиційний потенціал, як колектив авторів
на чолі з Луцівом Б.Л., "визначає сукупну
здатність підприємства здійснювати інве*
стиційну діяльність, причому ступінь інве*
стиційної активності й ефективність інве*
стування детермінується рівнем (або ве*
личиною) та мірою використання цього
потенціалу" [11, с. 69].
До складу інвестиційного потенціа*
лу підприємства науковці включають все
ті ж складові: фінансово*економічний,
інноваційно*інтелектуальний, виробни*
чо*технологічний, трудовий, інформац*
ійний, конкурентний, маркетинговий, уп*
равлінський потенціали, посилаючись на
літературне джерело в Internet [11, с. 70].
Під інноваційним потенціалом у
науковій літературі пропонується розу*
міти "здатність і готовність менеджмен*
ту будь*якої організації здійснювати
реалізацію інноваційного проекту або
програми" [17, с. 273]; комплексне
структурування різновидів потенціалів
підприємства, важливих для його інно*
ваційного розвитку [20, с. 345]; су*
купність окремих видів ресурсів, які
можуть бути використані в процесі
інноваційної діяльності [8].
Крім цього, вплив зміни структури
потенціалу підприємства розглядати*
меться нами у концепції циклічного роз*
витку підприємства, яка належить до
фундаментальних складових категорі*
ального апарату економічної теорії, яка
вже понад сто років посідає одне з цент*
ральних місць у дослідженні різних шкіл
та напрямів економічної науки. Згідно з
цієї теорією кожне підприємство розви*
вається за певним циклом, основні етапи
якого наступні: виникнення, становлен*
ня, піднесення, пік розвитку, спад актив*
ності, стрімке падіння, ліквідація [5, с. 91].
Використавши за основу такий підхід, ми
зіткнулися з проблемою, що стадії жит*
тєвого циклу підприємства, що наведені
в анкеті, орієнтованої на опитування
практичних працівників підприємств
різних сфер діяльності, є для них в окре*
мих випадках нечітко обмеженими через
досить тонкі межі окремих переходів, та*
ких як виникнення, становлення, підне*
сення або спад активності, стрімке паді*
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ВИСНОВКИ
Виходячи із запропонованих під*
ходів стосовно структурованості по*
тенціалу розвитку підприємства, визна*
чимося з основними складовими, які
будуть використані при застосовані ек*
спертного методу:
— виробничий рівень — це первин*
ний етап формування потенціалу:
— технічна та технологічна — мож*
ливість (властивість, здатність) підприє*
мства за допомогою споруд, обладнан*
ня та устаткування, технології і інших
видів необоротних та оборотних активів
до забезпечення безперебійного проце*
су ведення діяльності (операційної,
фінансової, інвестиційної);
— трудова — можливість (влас*
тивість, здатність) підприємства за допо*
могою існуючого складу та структури
персоналу їх інтелектуальних можливо*
стей до забезпечення безперебійного
процесу ведення діяльності;
— інформаційна — можливість
(властивість, здатність) підприємства
за допомогою наявної інформаційної
системи та зв'язків, заснованих на збо*
рі, накопиченні, передаванні, аналізі,
оцінці, плануванні та прогнозуванні по*
вної, достовірної, та своєчасної інфор*
мації забезпечити безперебійний про*
цес ведення діяльності.
Результатом дії таких складових
потенціалу буде безпосереднє ведення
діяльності підприємства та отримання
якісного результату їх взаємодії.
— господарський рівень — це вто*
ринний етап формування потенціалу:
— фінансова — можливість (влас*
тивість, здатність) підприємства за раху*
нок, в першу чергу, власних фінансових
ресурсів та ефективно залучених, запо*
зичених фінансових ресурсів до забезпе*
чення фінансування основних завдань
діяльності та, за потреби, додаткових
програм, що забезпечать підвищення
ефективності та розширення діяльності;
— інвестиційно*інноваційна —
можливість (властивість, здатність)
підприємства за рахунок ефективних
вкладень, що утворені у вигляді над*
лишкової маси або часткової відмови у
споживанні ресурсів, до забезпечення
диверсифікації діяльності, переходу до
нової стадії господарювання.
Результатом дії таких складових по*
тенціалу, як фінансової та інвестиційно*
інноваційної, є підвищення якісного
рівня виробничого рівня потенціалу у
вигляді оновлених, модернізованих ви*
робничих можливостей, інтелектуаль*
ного стратегічно мислячого керівницт*
ва та персоналу підприємства, осучасне*
ного інформаційного забезпечення.
Крім цього, функціонування інвестицій*
но*інноваційної складової як єдності, на
нашу думку, зумовлено неможливістю
існування інновацій без інвестицій, та й
інвестиції спрямовані найчастіше у
оновлення та отримання чогось нового;
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Таблиця 1. Відповідність видових характеристик потенціалу розвитку фазам
життєвого циклу підприємства

зародження
Зростання
стабільність
Занепад

Загальний
коефіцієнт
вагомості

Маркетинг

менеджмент

інвестиційноінноваційні

фінансові

інформаційні

Фаза життєвого
циклу

трудові

Складові потенціалу
технічні та
технологічні

ння. Тому в нашому випадку застосуємо
наступні стадії життєвого циклу підприє*
мства, що будуть використані при про*
ведені опитування: зародження, зростан*
ня, стабільність, занепад [1, с. 412 ]. Наш
вибір пояснюється виділенням у страте*
гічному управлінні основних стратегій,
які залежать від стадії життєвого циклу
підприємства: стратегії виживання, стра*
тегії стабілізації, стратегії зростання [14,
с. 36—37; 9, с. 109—113].

1.0
1.0
1.0
1.0

— інституціональний рівень — це
останній етап формування потенціалу;
— менеджмент — можливість (вла*
стивість, здатність) підприємства за
допомогою існуючих прийомів, ме*
тодів, принципів та грамотного вибору
серед них найнеобхіднішого для кож*
ної конкретної ситуації для прийняття
оптимальних управлінських рішень та
забезпечення безперебійного процесу
ведення діяльності;
— маркетинг — можливість (влас*
тивість, здатність) підприємства за до*
помогою різних інструментів дослід*
ження для забезпечення реалізації ун*
ікальних продуктів на ринку товарів,
робіт (послуг).
Результатом дії таких складових
потенціалу, як менеджмент та марке*
тинг, є наявність тісної та результатив*
ної взаємодії виробничого рівня та
ефективні рішення на господарському
рівні у вигляді позитивних фінансових
потоків, новітніх технологій, досягнень,
програмних продуктів.
Визначення оптимальної структу*
ри потенціалу розвитку підприємства
здійснюватимемо за такими критерія*
ми: етапом життєвого циклу підприєм*
ства та видовими характеристиками
потенціалу (табл. 1).
Виходячи з наведених підходів,
комплексний показник для оцінки по*
тенціалу розвитку (ПСП) матиме на*
ступний вигляд:
ПСП = Σ СП х К(СП) (2),
де СП — складова потенціалу за
ресурсним підходом;
К(СП) — коефіцієнт вагомості
складової потенціалу.
При цьому сума значень вагомості
не повинна перевищувати 1,0 або 100%
для потенціалу підприємства як єдиної
сукупності.
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