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АНОТАЦІЯ. У статті розроблено інформаційну систему забезпечення
індикативного планування. Досліджено проблеми пов’язані з формуван-
ням інформаційної бази індикативного планування, технологією процесу
стратегічного планування, стратегічного аналізу внутрішнього і зов-
нішнього середовища, архітектурою інформаційної системи та функці-
онуванням програмно-інструментального комплексу.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА: індикативне планування, система управління діяльні-
стю підприємства, інформаційна система, інформаційна база.

АННОТАЦИЯ. В статье разработана информационная система обеспе-
чения индикативного планирования. Исследованы проблемы связанные с
формированием информационной базы индикативного планирования,
технологией процесса стратегического планирования, стратегическо-
го анализа внутренней и внешней среды, архитектурой информацион-
ной системы и функционированием программно-инструментального
комплекса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: индикативное планирование, система управления
деятельностью предприятия, информационная система, информаци-
онная база.

ANNOTATION. In the article the information system of indicative planning. The
problems relate to the knowledge base of indicative planning, technology,
strategic planning, strategic analysis of internal and external environment,
architecture and operation of information systems and software tool set.

KEYWORDS: indicative planning, system management of enterprise informa-
tion systems, information base.

Вступ. В умовах постійних ринкових трансформацій, спричи-
нених сучасними процесами глобалізації та інтеграції світової
економіки, різко зростає роль системи управління діяльністю
підприємства. Система управління підприємством передбачає
вирішення як поточних управлінських задач, що пов’язані з ре-
алізацією конкретних виробничих проблем, так і стратегічних зав-
дань, які визначають його розвиток у довгостроковій перспекти-
ві. Вирішення управлінських завдань суттєво ускладнюється не-
визначеністю та ризиком, які властиві мінливому середовищу, в
якому функціонує підприємство. За таких обставин значних змін
зазнає планування як основна функція управління. З огляду на це,
особливої актуальності набуває використання альтернативних
методів традиційному плануванню, серед яких виділяється інди-
кативне планування, в якому раціонально поєднуються ринкові і
планові засади. Основою інформаційно-методологічного забез-
печення індикативного планування є інформаційна система, як
підґрунтя для прийняття своєчасних і обґрунтованих управлінсь-
ких рішень.

Аналіз досліджень і публікацій з проблеми. Дослідженням
роблем індикативного планування займались вчені С. А. Агап-
цов, В. П. Дудкін, В. Г. Єрохін, К. Ландауер, П. Массе, Ф. Оуелс,
М. Н. Петрова, Е. Шнейдер та інші, які здебільшого розробляли
методологію індикативного планування на макрорівні у частині
визначення сутності його основних понять, функцій, форм і ме-
тодів [3—5, 7].
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Значний внесок у розроблення теоретичних і прикладних пи-
тань інформаційної системи забезпечення планування на мікрорі-
вні зробили зарубіжні та вітчизняні науковці: Акофф Р., Конноли
Т., Сааті Т., Ситник В. Ф., Фостер Дж., Чен Ч [1, 2, 8].

Незважаючи на різноплановість і глибину проведених дослі-
джень у цих наукових напрямах, недостатньої уваги приділено
проблемі розроблення системи управління діяльністю підприємс-
тва, в основі якої лежить інформаційна система забезпечення ін-
дикативного планування.

Метою статті є розроблення інформаційної системи забезпе-
чення індикативного планування на підприємстві.

Викладення основного матеріалу. На основі сформульованої
місії менеджментом підприємства розробляється стратегія його
діяльності. Для ефективного впровадження стратегічних заходів
із використанням інструментарію індикативного планування не-
обхідно чітко визначати зміни величин індикаторів діяльності
підприємства, а також оперативно реагувати на ці зміни і випере-
джувати настання критичних ситуацій. При спостереженні нега-
тивної динаміки економічних індикаторів керівництво підприєм-
ства вимушене приймати рішення з метою встановлення причин
такої тенденції і визначення шляхів уникнення несприятливої
економічної ситуації.

Для успішного впровадження індикативного планування, що
повинно супроводжуватися процесами моніторингу, аналізу,
контролю та організації досягнення бажаних значень індикато-
рів економічної діяльності, необхідне створення інформаційної
системи його забезпечення. Обов’язковими складовими цієї сис-
теми повинні бути підсистеми інформаційного, технологічного і
програмно-інструментального забезпечення індикативного пла-
нування.

Метою створення інформаційної системи на підприємстві є:
створення єдиної інформаційної бази показників виробничо-

господарської і фінансово-економічної діяльності підприємства;
забезпечення повноцінного інформаційного обміну між під-

розділами підприємства;
підвищення ефективності процесів бюджетування на підпри-

ємстві за рахунок використання автоматизованої технології під-
тримки фінансово-економічного планування;

забезпечення керівництва підприємства засобами для ефекти-
вного вирішення задач планування і координації фінансово-еко-
номічних і виробничих процесів.



112

Створена інформаційна система повинна вирішувати такі за-
вдання:

інтеграція внутрішніх і зовнішніх інформаційних потоків для
оперативного багаторівневого управлінського аналізу;

усунення багаторазового ручного вводу даних і автоматизація
процесів узгодження даних;

надійне та ефективне зберігання і використання фінансово-
економічних і виробничих ретроспективних даних із ієрархічною
структурою;

створення технології моделювання і комплексного аналізу фі-
нансово-економічних і виробничо-господарських показників під-
приємства;

забезпечення інформаційної безпеки і захисту даних;
створення регламентованого доступу користувачів до плано-

вих і фактичних показників;
автоматизація функцій і процедур бюджетного планування,

включаючи процедури погодження бюджетів і контролю за їх
виконанням;

інструментальна та інформаційна підтримка діяльності аналі-
тиків і керівництва;

підвищення якості і оперативності прийняття стратегічних
рішень;

виконання багатоваріантних сценарних розрахунків з метою
визначення наслідків прийняття стратегічних рішень.

Інформаційне забезпечення індикативного планування на
підприємстві об’єднує сукупність інформаційних ресурсів і
способи їх організації, що необхідні для реалізації послідов-
ності етапів індикативного планування. Таким ресурсом є ін-
формація, яка використовується підприємством як засіб вико-
нання завдань із прийняття управлінських рішень. Схему фор-
мування і використання інформаційних ресурсів підприємства
наведено на рис. 1.

Для створення системи інформаційного забезпечення індика-
тивного планування і взаємодії різних рівнів управління пропо-
нується виділяти такі її підсистеми: планування і прогнозування,
маркетинг, управління виробництвом і його структурою, управ-
ління матеріально-технічними ресурсами, управління процесом
реалізації продукції, фінансово-економічне управління, управ-
ління персоналом.

Процес формування інформаційної бази індикативного плану-
вання зображено на рис. 2.
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Рис. 1. Схема формування і використання інформаційних ресурсів
індикативного планування діяльності підприємства

Рис. 2. Процес формування інформаційної бази
індикативного планування
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Визначення інформації, як основи процесу планування, є ос-
новним положенням у теорії організації інформаційного забезпе-
чення індикативного планування. У процесі планування інфор-
мація необхідна для становлення цілей і задач, оцінювання і
аналізу проблемних ситуацій, розроблення варіантів стратегічних
управлінських рішень [6, 7].

У сучасних умовах розвитку економіки значно зросла роль
внутрішньої інформації підприємства, оскільки ускладнився ха-
рактер виробничо-фінансових відносин між підприємствами,
зменшилися вертикальні та зросли горизонтальні господарські
зв’язки, виникли нові організаційно-правові форми підприємств.
Дані фактори викликають необхідність постійного контролю за
забезпеченням виробничої діяльності усіма ресурсами, відповід-
ності фактичних витрат нормативним, порівнянню результатів
роботи підприємства з плановими завданнями та результатами
інших підприємств, детального оцінювання за будь-який промі-
жок часу результатів діяльності не лише підприємства, але і його
структурних підрозділів.

Інформаційно-аналітична підтримка основних етапів страте-
гічного планування реалізується на основі ітераційних процедур
за активної участі експертів, що взаємодіють із аналітичними си-
стемами різного призначення. На рис. 3 показано технологію
процесу стратегічного планування.

Рис. 3. Технологія процесу стратегічного планування
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Вихідною інформацією при формуванні стратегії підприємст-
ва є дані моніторингу та аналізу внутрішнього і зовнішнього се-
редовища підприємства. Моніторинг здійснюється на основі дже-
рел інформації із сховища даних, яке формується із транзакцій-
них облікових систем, систем управління технологічними проце-
сами, систем збору даних, а також зовнішніх джерел (баз даних
інформаційних агентств, ЗМІ).

Створення розвинутих засобів моніторингу на основі комп’ю-
терних технологій суттєво скорочує час пошуку і добування не-
обхідних даних, збільшує кількість спостережуваних показників,
надає можливість проведення оперативного аналізу даних.

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища може здійс-
нюватися за допомогою технології, загальну логічну схему якої
представлено на рис. 4. Інформаційно-аналітична підтримка здій-
снюється за допомогою OLAP-технологій, інтелектуального ана-
лізу даних, експертних систем.

Рис. 4. Схема стратегічного аналізу внутрішнього
і зовнішнього середовища

PEST-аналіз — це маркетинговий інструмент для аналізу зов-
нішнього середовища підприємства. Основними джерелами ін-
формації для PEST-аналізу служать засоби масової інформації, а
основні висновки отримуються шляхом експертних оцінок. Інфор-
маційні технології дозволяють підтримувати процес PEST-ана-
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лізу за такими напрямами: моніторинг засобів масової інформа-
ції, мультимедіа інформації, пошук інформації за запитами, за-
безпечення підтримки колективного погодження рішень.

При проведенні PEST-аналізу підприємства необхідно врахо-
вувати такі основні фактори: політичні — тарифна та податкова
політики, міждержавні угоди по експорту-імпорту, трудове пра-
во, політична стабільність; економічні — економічне зростання,
динаміка міжнародного торговельного ринку, відсоткові ставки,
динаміка курсів валют, рівень інфляції; соціальні — демографія,
співвідношення міського і сільського населення, структура ви-
трат населення, освіта; технологічні — автоматизація, технологіч-
не переоснащення.

PIMS-аналіз дозволяє порівнювати результати діяльності кон-
кретного підприємства з результатами діяльності інших підпри-
ємств галузі або економіки. Основні індикатори діяльності ком-
панії, отримані із корпоративного сховища даних, порівнюються
з аналогічними показниками інших підприємств.

SPASE-аналіз використовує експертні методи оцінки чотирьох
груп факторів. У результаті визначається стратегічний курс під-
приємства, залежно від якого пропонуються різні варіанти дій.
Для підтримки даного виду аналізу може бути використана тех-
нологія експертних систем, яка дозволить менеджерам отримати
варіанти дій, що мають перевагу у тій чи іншій ситуації.

Предметом дослідження SNW-аналізу є внутрішнє середови-
ще організації. Інформаційним підґрунтям даного аналізу є кор-
поративне сховище даних та інформація, отримана завдяки про-
веденню SPACE- і PIMS-аналізів. Список стратегічних позицій,
які можуть використовуватися в аналізі, повинен зберігатися в
єдиній базі даних, щоб аналітики та ОПР мали змогу працювати
на основі єдиного списку позицій. У випадку пошуку нової пози-
ції для аналізу експерт може додати її у загальний перелік для того,
щоб решта експертів могла дати власну оцінку за цією позицією.

SWOT-аналіз органічно пов’язаний із іншими видами страте-
гічного аналізу, оскільки стосується зовнішнього і внутрішнього
середовища підприємства. Інформація для SWOT-аналізу надхо-
дить із внутрішнього сховища даних підприємства, а також із зов-
нішніх джерел. При проведенні SWOT-аналізу необхідна участь
колективу експертів. Визначення залежностей між виявленими фак-
торами відбувається за допомогою побудови когнітивної моделі.

За результатами уже описаних видів аналізу формується місія
підприємства з переліком стратегічних цілей. Далі за допомогою
GAP-аналізу здійснюється дослідження відповідності його стану
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організації в майбутньому до прогнозу поточної динаміки розви-
тку підприємства. Способи скорочення такого розриву мо-жуть
використовуватися при формуванні стратегії підприємства.

Встановлені на етапі аналізу закономірності у базі даних і си-
стемні знання, що завантажуються у базу знань СППР, викорис-
товуються для подальшого формування базової моделі стратегіч-
ного розвитку.

Програмно-інструментальний комплекс підтримки реалізації
стратегічних рішень ґрунтується на єдиних методологічних і прог-
рамно-технологічних принципах.

До методологічних принципів відносяться такі, як уніфікація
системи показників на всіх стадіях стратегічного планування, ви-
користання єдиної нормативно-довідкової інформації, застосу-
вання математичного моделювання на стадії комп’ютерного ана-
лізу наслідків прийнятих рішень.

Програмно-технологічними принципами побудови інформа-
ційної системи є:

використання CASE-технологій при проектуванні і супроводі
інформаційної системи;

підтримка архітектури клієнт-сервер;
централізоване багатовимірне зберігання і обробка даних на

основі технології сховищ даних;
використання реляційних СКБД;
підтримка багатовимірного відображення і аналізу даних із за-

стосуванням OLAP-технологій;
адаптованість до змін у бізнес-процесах стратегічного плану-

вання;
здатність до розширення і збільшення обсягу обробленої ін-

формації;
забезпечення високого рівня продуктивності, надійності, збе-

реженості і захисту інформаційних ресурсів;
дружній інтерфейс, що не потребує від користувачів глибоких

знань інформаційних технологій;
адаптація і налаштування без використання мов програмуван-

ня інструментальних програмних засобів для прийнятих методів і
алгоритмів роботи;

гнучке настроювання ієрархічно змінних у часі довідників
(аналітичних розрізів предметної області) з необмеженою кількі-
стю атрибутів;

підтримка багатовимірної моделі показників із використанням
аналітичних розрізів у якості осей кубів даних;
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забезпечення засобів інтеграції із зовнішніми системами на
основі відкритих механізмів інформаційної взаємодії.

Для ефективного використання інформаційної системи в інди-
кативному плануванні необхідна наявність у її структурі таких
підсистем: збереження і оброблення даних, добування, перетво-
рення і завантаження даних, ведення метаданих, оброблення за-
питів і відображення даних, адміністрування та інформаційна
безпека [6].

На основі описаних методологічних і програмно-технологіч-
них принципів можна розробити структуру програмно-інстру-
ментального комплексу підтримки індикативного планування на
підприємстві (рис. 5).

Рис. 5. Архітектура інформаційної системи підприємства
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Інформація надходить у систему із сховища даних, транзак-
ційних облікових систем, спеціалізованих баз даних інформацій-
них агентств, даних державної служби статистики. За допомогою
засобів фільтрування, перетворення і завантаження даних інфор-
мація потрапляє в сховище даних, у якому міститься система по-
казників і єдина нормативно-довідкова інформація.

Основним джерелом наповнення сховища даних є облікові си-
стеми, що функціонують на підприємстві, які для коректної взає-
модії з аналітичним відділом повинні задовольняти такі вимоги:

подання даних в уніфікованому вигляді, для чого повинна бу-
ти прийнята єдина модель даних і єдина методологія формування
виробничих, економічних і фінансових показників при плануван-
ні і в процесі надання звітності;

забезпечення коректного порівняння інформації за різними
часовими періодами;

облікові системи підрозділів підприємства повинні бути легко
розширювані при появі нових показників для аналізу;

функціональність інформаційної системи підрозділу підпри-
ємства повинна бути адаптована до вирішення локальних задач.

Програмно-інструментальний комплекс забезпечує автомати-
зовану технологію формування, погодження, затвердження пла-
нів і бюджетів (рис. 6).

Отже, відстеження динаміки важливих економічних індикато-
рів в оперативному режимі надає можливість менеджменту при-
йняти правильне управлінське рішення за існуючого фінансово-
економічного стану підприємства і прогнозувати його подальший
розвиток із врахуванням тенденцій змін значень індикаторів. Ре-
алізацію індикативного плану на підприємстві забезпечують про-
цеси моніторингу, аналізу і контролю бажаних значень системи
індикаторів економічної діяльності.

Висновки. Розроблена інформаційна система забезпечення
індикативного планування на підприємстві, що складається з під-
систем інформаційного, технологічного і програмно-інструмен-
тального забезпечення має практичну цінність в ринкових умовах
невизначеності та ризику. Основна увага при розробленні приді-
лялась питанням формування інформаційної бази індикативного
планування, технології процесу стратегічного планування, стра-
тегічному аналізу внутрішнього і зовнішнього середовищ, архі-
тектурі інформаційної системи та функціонуванню програмно-
інструментального комплексу. Подальші дослідження потрібно
здійснювати у напрямку конкретизації та деталізації етапів ство-
рення інформаційної системи, враховуючи ті чи інші особливості
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ринкових умов діяльності підприємства та його галузевої прина-
лежності.

Рис. 6. Схема функціонування програмного забезпечення
формування планів і бюджетів підприємства
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