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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАТРАТ В 

ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В статті було досліджено залежність між рівнем поточних інформаційних затрат та тривалістю 
операційного циклу. В результаті проведеного дослідження було виявлено ступінь залежності показників 
оборотності активів та фондовіддачі з лагом у два роки від рівня капітальних інформаційних затрат 
переробних підприємств Харківського регіону. Було підтверджено припущення, що затрати, які пов’язані 
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зі споживанням різного роду інформаційних ресурсів у виробничій та організаційній діяльності суб’єктів 
господарювання здатні позитивно впливати на економічні показники як відразу, так і в майбутньому. 

Ключові слова: поточні інформаційні затрати, капітальні інформаційні затрати, тривалість 
операційного циклу, оборотність активів, фондовіддача, кореляція. 

Постановка проблеми. Залежність приросту випуску продукції від 

збільшення кожного виробничого фактору є однією з важливих характеристик 

виробничого процесу підприємства в довгостроковому періоді. Вміла 

інформаційна політика підприємства може привести до таких позитивних ефектів 

як збільшення періоду зростаючої віддачі від масштабу, входження на інші ринки 

тих підприємств, що змогли сильно скоротити свої загальні витрати за рахунок 

впровадження нових інформаційних технологій, зменшення тривалості 

операційного циклу. У разі ж реалізації непродуманих рішень у цій царині, 

інформаційні затрати можуть бути настільки великі, що перекриють усі вигоди від 

їхнього впровадження і призведуть до прямо протилежних результатів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато вітчизняних та 

зарубіжних науковців переймалися проблемами ефективності використання 

інформації підприємствами, а саме: Швец И., Буряк В., Бельтюков Є., 

Черкасова Т., Девердж С., Кохли Р., Мейор Т., Кадушин, А., Шипунова О.В. та ін.  

Вагомий внесок у розвиток теорії управління і визначення впливу рівня 

інформаційних затрат на фінансові результати діяльності підприємства належить 

П. Страстману [7], який в свою чергу не виявив прямої залежності між рівнем 

інвестування в інформаційні технології та фінансовими результатами діяльності. 

Однак він виявив кореляцію між бюджетом інформаційних технологій і 

адміністративними витратами та витратами на збут. Однією з причин таких 

результатів, напевно, є те, що велика частка витрат (60%) – це витрати 

користувачів інформаційних технологій.  

Таблиця 1. Ефект використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 

діяльності підприємств в країнах, що розвиваються. 

Показники 
Підприємства, що не 

використовують ІКТ 
Підприємства, що 

використовують ІКТ 
Покращення 

Зростання    
 обсягів продажів (%) 0,4 3,8 3,4 
 зайнятості (%) 4,5 5,6 1,2 

Прибутковість 4,2 9,3 5,1 

Інвестиції    
 віддача від інвестицій н н 2,5 
ставка реінвестування н н 6 

Продуктивність праці (додаткова 

вартість на одного робітника $) 
5288 8712 3423 

Загальна продуктивність 78,2 79,2 1 
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За даними Організації економічного співробітництва і розвитку підвищення 

продуктивності від впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на 

діяльність підприємств в розвинутих країнах і в тих країнах, що розвиваються 

спостерігався як для малих, так і для великих підприємств. Такі підприємства 

швидше ростуть і стають більш продуктивними, прибутковими, інвестиційно 

активними і привабливими [8], тобто стають більш конкурентоздатними. 

За даними незалежних інформаційних агентств [9] за умови правильного і 

спланованого впровадження компанії можуть добиватися дійсно важливих 

результатів, а саме:  

 зниження операційних і управлінських витрат – 15%  

 економія оборотних засобів – 2%;  

 зменшення циклу реалізації – 25%;  

 зниження комерційних витрат – 35%;  

 зниження страхового рівня складських запасів – 20%;  

 зменшення дебіторської заборгованості – 12%;  

 збільшення оборотності коштів у розрахунках – 25%;  

 збільшення оборотності матеріальних запасів – 30%;  

 покращення утилізації основних фондів – 30%. 

Втім, на вітчизняних підприємствах, як правило, питання про ефективність 

використання інформаційних ресурсів здебільшого замовчується, або зовсім не 

виникає. Тим часом, побудова (модернізація), а також використання 

інформаційної системи без ретельної оцінки її сукупної вартості володіння 

приводять до того, що підприємство зіштовхується з проблемою великих витрат 

на стадії функціонування системи. Тільки тоді керівництво усвідомлює 

актуальність проблеми. Крім того, у зв'язку з різким підвищенням складності 

інформаційних систем найчастіше відбувається непрогнозований ріст додаткових 

витрат. Істотно зростає і роль людського фактора. Тому сьогодні на підприємствах 

України потрібно ініціювати міграцію від існуючої простої, але безперспективної 

моделі загальної вартості комп'ютерної та програмної власності до складної й 

трудомісткої, але прогресивній методики детального аналізу всіх складових 

витрат на інформацію, в тому числі інноваційного та інтелектуального характеру.  

Мета дослідження є розробка стратегії управління інформаційними 

затратами на основі прогнозування економічних параметрів діяльності 

підприємств в залежності від їх рівня та структури. У нашому дослідженні для 

прогнозування ми використаємо методи екстраполяції, а саме метод парної 

лінійної регресії та множинної лінійної регресії. 
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Виклад основного матеріалу. Витрати, пов’язані зі споживанням 

інформаційних ресурсів, мають позитивно діяти на просторові, часові та 

кількісно-якісні характеристики діяльності підприємства на всіх етапах 

управлінського процесу (табл. 2). 

Таблиця 2. Характеристики змін діяльності підприємств під дією споживання 

інформаційних ресурсів  

Характе-

ристики 
Просторові Часові Кількісні Якісні 

планування розширення 

території ринку, 

більш точне 

визначення 

сегменту ринку  

більша кількість 

задач за менший 

проміжок часу 

збільшення випуску 

продукції 

збільшення 

рівня якості 

продукції 

організація вибір оптимальної 

організаційної 

структури, 

можливість 

існування 

віртуальних офісів 

можливість 

цілодобового 

обслуговування 

зниження витрат у 

зв’язку із 

застосуванням новітніх 

технологій, 

обладнання, матеріалів 

зменшення 

помилок і 

похибок, 

пов’язаних з 

людським 

фактором 

мотивація можливість 

працювати, не 

враховуючи 

кордонів та 

відстаней 

гнучкий графік 

роботи, у 

зручний для 

робітника час 

зниження витрат 

трудових ресурсів у 

зв’язку з 

віртуалізацією офісної 

роботи тощо 

збільшення 

якості послуг за 

рахунок 

покращення 

умов праці 

Беручи до уваги ту обставину, що поняття інформаційні затрати є дуже 

багатогранним, вимірювання ефективності від їх використання суб’єктами 

господарювання теж повинно бути багатостороннім та поетапним й включати 

показники ефективності використання інтелектуального капіталу, інформаційних 

технологій результатів науково-дослідних розробок. 

Дослідження проводилося на машинобудівних заводах Харківського 

регіону ДНВП «Об’єднання Комунар», ПАТ «Вовчанський агрегатний завод», ДП 

Харківський машинобудівний завод «ФЕД», ТОВ «ПТУ». Були встановлені рівні 

капітальних та поточних інформаційних затрат цих підприємств та визначений 

вплив інформатизаційно-комунікаційної, інноваційної та інтелектуальної 

складових цих показників на результати діяльності підприємств, що дало 

можливість спрогнозувати їх економічні параметри в залежності від рівня та 

структури інформаційних затрат, використовуючи методи екстраполяції, а саме: 

метод парної лінійної регресії та множинної лінійної регресії. Зокрема, було 

виявлено, що тривалість операційного циклу підприємства знаходиться в 
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оберненій залежності до рівня поточних інформаційних затрат досліджуваних 

машинобудівних підприємств (рис.1). 

Рівняння лінійної парної регресії, яка буде характеризувати залежність між 

тривалістю операційного циклу та рівнем поточних інформаційних затрат має 

вигляд: 

Т= 414,2 – 257,8хc      (1), 

де хc – рівень поточних інформаційних затрат. 

T – тривалість операційного циклу  

 

Рис. 1 – Залежність тривалості операційного циклу від рівня поточних інформаційних 

затрат машинобудівних підприємств. 

Також у ході дослідження було виявлено, що існує прямий зв’язок між 

рівнем капітальних інформаційних затрат і оборотністю запасів. машинобудівних 

підприємств. Рівняння лінійної парної регресії, яка буде характеризувати 

залежність між оборотністю запасів та рівнем капітальних інформаційних затрат 

має вигляд: 

      (2) 

де хi – рівень капітальних інформаційних затрат; 

yi – коефіцієнт оборотності запасів . 

 

Рис. 2 – Залежність коефіцієнта оборотності запасів від рівня капітальних інформаційних 

затрат машинобудівних підприємств. 

1,871 13,34i iy x
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Графічно фактичні і розрахункові дані показані на рис. 2. Точками показані 

дані статистичного спостереження, а прямою лінією – розрахункові. 

Результати спостережень також показали, що з лагом в два роки існує пряма 

залежність між рівнем капітальних інформаційних затрат та продуктивністю 

основних фондів. 

Рівняння лінійної парної регресії, яка буде характеризувати залежність 

продуктивності основних фондів від рівня капітальних інформаційних затрат з 

лагом у два роки, має вигляд: 

yt=4,24+79,58xt-L      (3) 

де xt-L – рівень капітальних інформаційних затрат з лагом у L років; 

yt – продуктивність основних фондів. 

Графічно фактичні і розрахункові дані показані на рисунку 3. Точками 

показані дані статистичного спостереження, а прямою лінією – розрахункові. 

 

Рис. 3 – Залежність продуктивності основних фондів від рівня капітальних 

інформаційних затрат машинобудівних підприємств. 

Висновки. Описані в статті результати дослідження є підтвердженням 

припущення, що затрати, які пов’язані зі споживанням різного роду 

інформаційних ресурсів у виробничій та організаційній діяльності суб’єктів 

господарювання здатні позитивно впливати на економічні показники як відразу, 

так і в майбутньому. Наразі було доведено, що поточні інформаційні затрати 

покращують показники ділової активності, а капітальні – підвищують 

ефективність використання основних фондів через два роки після інвестування 

коштів. В подальшому одержані результати можуть бути використані для пошуку 

оптимального співвідношення інформатизаційно-комунікаційної, інноваційної та 

інтелектуальної складових інформаційних затрат з метою розробки такої моделі 

інформаційної політики підприємства, яка дозволить використовувати всі 

переваги інформаційно-знаннєвого ресурсу, що в свою чергу позитивно вплине на 

показники прибутковості та фінансової стійкості.  
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ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В статті розглядається процес формування антикризового управління спрямованого на знаходження 
та усунення несприятливих ситуацій у розвитку підприємства. Охаратеризовані основні теоретичні 
принципи проведення антикризового управління на вітчизняних підприємствах. Запропоновано 
концептуальну схему антикризового управляння на підприємстві.Зроблено висновки про недостатню 
розробленість данної проблематики на підприємствах України. 

Ключові слова: кризова ситуація, антикризове управління, процес антикризового управління. 

Вступ та постанова проблеми. Ринкова економіка в умовах кризи 

вимагає від підприємств розробки та впровадження ефективних механізмів та 
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