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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ 
В УПРАВЛІННІ ОПЕРАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ

USE OF INFORMATION DATA 
IN MANAGING THE OPERATIONAL ACTIVITY 
OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE IN A CRISIS

У статті визначено, що передумовою зростання конкурентоспроможності підприємства 
є покращення управління операційною діяльності, а її ефективність залежить від своєчасної 
обробки, аналізу, використання інформаційних даних. Встановлено, що в умовах кризи викорис-
тання інформаційних даних впливає на впровадження інноваційних технологій у виробництво, 
автоматизацію та механізацію, обслуговування споживачів, ефективність операційної діяльності, 
якість виробництва товарів, збут продукції, оформлення документації, впровадження програмних 
продуктів. Обґрунтовано доцільність врахування інформаційних даних під час управління опера-
ційною діяльністю, встановлено, що її високого рівня можна досягти за наявності документованих 
операційних процедур, достовірної та необхідної інформації про стан підприємства. Визначено 
низку проблем з управління операційною діяльністю. Сформовано шляхи покращення управління 
операційною діяльністю підприємства в умовах кризи. Запропоновано напрями інформатизації та 
покращення використання інформаційних даних в управлінні операційною діяльністю за умови 
змінності ринкового середовища. Встановлено, що за умови використання інформаційних даних 
підвищиться ефективність управління операційною діяльністю промислового підприємства, що 
позначиться на результативності його функціонування.

Ключові слова: операційна діяльність, управління операційною діяльністю, інформаційні дані, 
інформаційні технології, ефективність, криза.

В статье определено, что предпосылкой роста конкурентоспособности предприятия явля-
ется улучшение управления операционной деятельностью, а ее эффективность зависит от сво-
евременной обработки, анализа, использования информационных данных. Установлено, что в 
условиях кризиса использование информационных данных влияет на внедрение инновацион-
ных технологий в производство, автоматизацию и механизацию, обслуживание потребителей, 
эффективность операционной деятельности, качество производства товаров, сбыт продукции, 
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оформление документации, внедрение программных продуктов. Обоснована целесообразность 
учета информационных данных при управлении операционной деятельностью, установлено, что 
ее высокого уровня можно достичь при наличии документированных операционных процедур, 
достоверной и необходимой информации о состоянии предприятия. Определен ряд проблем по 
управлению операционной деятельностью. Сформированы пути улучшения управления операци-
онной деятельностью предприятия в условиях кризиса. Предложены направления информатиза-
ции и улучшения использования информационных данных в управлении операционной деятель-
ностью при условии сменности рыночной среды. Установлено, что при условии использования 
информационных данных повысится эффективность управления операционной деятельностью 
промышленного предприятия, что скажется на результативности его функционирования.

Ключевые слова: операционная деятельность, управление операционной деятельностью, 
информационные данные, информационные технологии, эффективность, кризис.

The article determines that the prerequisite for increasing the competitiveness of the enterprise is 
to improve the management of operating activities and its effectiveness depends on timely processing, 
analysis, use of information data. It is established that in the conditions of crisis, the use of information 
data influences the introduction of innovative technologies in production, automation and mechaniza-
tion, customer service, efficiency of operating activities, quality of production of goods, sales of docu-
mentation, registration of documentation, and implementation of software products. The expediency of 
taking into account information data in the management of operational activities is substantiated and it 
is established that its high level can be reached in the presence of documented operating procedures, in 
the presence of reliable and necessary information on the state of the enterprise. A number of problems 
were identified for managing operational activities: non-use of employee motivation methods; staff’s 
lack of interest in the results of work; misuse of funds and rising costs; increase in debt. Ways of improv-
ing the management of the operational activity of the enterprise have been formed: improving the level 
of staff qualification; attraction of investments into innovative activity; introduction of automated equip-
ment and equipment. It is found out that in order to use information data and technologies in managing 
operational activities in a crisis, it is advisable to interact with enterprise units; improving the efficiency 
of processing, analyzing and storing data in operational activities; improving the level of reliability of 
information about the operational activity of the enterprise, the speed of its transmission to the relevant 
units; use of the system of information about the state of production and demand for it to produce a new 
type of products. Directions for improving the use of information data in managing operational activities 
are suggested. It is established that provided the use of information data will improve the efficiency of 
operating management of an industrial enterprise, which will affect the efficiency of its operation, levels 
of competitiveness, personnel management, and profitability.

Key words: operational activity, management of operational activity, information data, information 
technologies, efficiency, crisis.

Постановка проблеми. Функціонування про-
мислових підприємств відбувається в умовах 
постійної зміни ринкового середовища, появи 
інформаційних технологій, зростання кількості 
інформаційних даних, тому поступово стає 
досить складно управляти господарською діяль-
ністю, приймати відповідні рішення. Отже, вини-
кає потреба здійснення ґрунтовного аналізу 
інформаційних даних, впровадження інформа-
ційних технологій для підвищення якості управ-
ління не лише підприємством загалом, але й 
його операційною діяльністю зокрема. Саме від 
ефективності управління операційною діяль-
ністю залежать прибутковість, рентабельність, 
успіх функціонування промислових підпри-
ємств. Відповідно, підприємства повинні інвес-
тувати кошти у впровадження інформаційних 
технологій, інформаційне забезпечення опера-
ційної діяльності як передумови прийняття зва-
жених рішень, подальшого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні аспекти використання інформацій-
них технологій, інформаційного забезпечення, 

здійснення управління операційною діяль-
ністю висвітлені в роботах таких науковців, 
як В.М. Білявський [1], А.В. Дзюбіна, Н.В. Єпур 
[2], Р.А. Калюжний [3], О.В. Клименко [4], 
Ю.С. Корнєв [5, с. 25–30], В.І. Кравець, Т.В. Слі-
саренко [6, с. 137–139], Г.Б. Машлій, І.М. Зінчук 
[7, с. 170–171], Т.С. Мішустіна, І.Б. Пробко [8], 
М.Д. Никифорчин [9, с. 89–91], І.В. Харченко [10].

Проте недостатньо уваги приділено саме 
процесу використання інформаційних даних 
в управлінні операційною діяльністю про-
мислових підприємств, розробленню заходів 
з покращення використання інформаційних 
технологій, активізації операційної діяльності. 
Відповідно, особливої актуальності набуває 
питання використання інформаційних даних 
в управлінні операційною діяльністю промис-
лового підприємства в умовах нестабільності 
ринкового середовища.

Метою статті є висвітлення особливостей 
використання інформаційних даних, стану опе-
раційної діяльності на підприємстві, визначення 
проблем з управління операційною діяльністю 
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та шляхів їх вирішення на підприємстві, форму-
вання способів підвищення рівня інформатиза-
ції управління операційною діяльністю підпри-
ємства в умовах кризи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Функціонування промислових підприємств у 
сучасних умовах характеризується глобаль-
ним процесом інформатизації, появою нових 
інформаційних технологій, відповідно, зрос-
тає роль інформаційно-комунікаційних тех-
нологій для всіх сфер діяльності підприємств. 
Водночас разом з процесом інформатизації 
на підприємствах виникла проблема обро-
блення великих масивів інформаційних даних, 
швидкості їх опрацювання та передачі на зна-
чні відстані, тому однією зі стратегічних цілей 
для промислових підприємств має бути засто-
сування інформаційних технологій, аналізу-
вання інформаційних даних, впровадження 
комп’ютерної техніки, оскільки ефективність 
їх функціонування залежить від раціонального 
використання достовірних даних та прийняття 
на їх основі будь-яких рішень.

Водночас результативність діяльності про-
мислових підприємств залежить від здійснення 
управління операційною діяльністю, що впливає 
на отримання прибутку або збитку, рівень кон-
курентоспроможності. Передумовами успіш-
ного управління операційною діяльністю є також 
використання актуальних, своєчасних інформа-
ційних даних для прийняття рішень, зменшення 
впливу чинників ринкового середовища та їх 
аналізу, впровадження інформаційних техноло-
гій для виробництва якісної продукції.

Внесок учених у розроблення досліджу-
ваних питань інформаційного забезпечення 
управління операційною діяльністю підпри-
ємств є досить значним, але чимало аспектів 
залишаються маловивченими та дискусійними. 
Доцільно розглянути особливості операційної 
діяльності, оскільки вона відображає ефек-
тивність виробничо-комерційної, торговель-
ної діяльності, яка доповнюється здійсненням 
інвестиційної та фінансової діяльності [1].

Зупинимось на особливостях використання 
інформаційних даних для підприємств. Більшість 
авторів дотримується думки про те, що інфор-
маційні технології є передумовою покращення 
операційної діяльності підприємств. Перешко-
дою ефективного використання інформаційних 
даних є відсутність кваліфікованих працівників, 
які вміють працювати із сучасним програмним 
забезпеченням, прогресивними технологіями 
господарювання, приймати рішення для покра-
щення виробничого процесу, тому доцільно на 
підприємствах раціонально використовувати 
інформаційні ресурси, підвищувати надійність 
та оперативність даних, рівень кваліфікації пра-

цівників, вирішувати управлінські завдання. Для 
успішної операційної діяльності також слід вико-
ристовувати дані про фінансовий стан, резуль-
тати господарської діяльності, завантаженість 
виробництва, бухгалтерського обліку, а також 
надавати інформативну оцінку ефективності 
діяльності, що дасть змогу визначити напрями 
подальшого зростання.

Щодо огляду категорії «ефективність опе-
раційної діяльності», то її розгляд є важливим 
перед початком вивчення питання управління 
операційною діяльністю. На думку П.А. Мали-
шева, І.Г. Шиліна, ефективність показує при-
чинно-наслідковий зв’язок продукту й витрат 
праці, що понесли виробники для досягнення 
ефективного результату [3, с. 35].

К.М. Решетинський вважає, що ефективність 
виражає співвідношення та вказує на те, якими 
витратами суспільства було досягнуто той або 
інший кінцевий результат [3].

С.Ф. Покропивний зазначає, що ефектив-
ність виробництва полягає у комплексному 
відображенні кінцевих результатів викорис-
тання засобів виробництва й робочої сили за 
певний проміжок часу [3].

Загалом ефективність операційної діяль-
ності дає змогу визначити результативність 
використання ресурсів операційної діяльності 
впродовж певного проміжку часу, можли-
вість до формування конкурентних переваг на 
ринку, охоплення нових ринків збуту продукції.

Розглянувши особливості використання 
інформаційних даних та ефективність опера-
ційної діяльності, узагальнимо, що управління 
операційною діяльністю є досить складним про-
цесом та охоплює забезпечення, організацію 
виробничої сфери, ефективність надання послуг, 
використання сировини, задоволення потреб 
споживачів, раціональне використання ресур-
сів. Управління операційною діяльністю охоплює 
технології, концепції, процедури, які використо-
вуються менеджерами для прийняття виважених 
рішень, організації діяльності [10, с. 54].

Отже, можна відзначити, що операційна 
діяльність є основною діяльністю промислового 
підприємства, яка пов’язана з виробництвом та 
реалізацією продукції, забезпечує основну час-
тину доходу, формує конкурентні переваги в 
умовах змінності ринкового середовища. Від-
повідно, управління операційною діяльністю 
полягає у процесах створення товарів і надання 
послуг, залежить від якісно сформованої інфор-
маційної бази операційної системи, впливає на 
функціонування підприємства. Ефективність 
управління операційною діяльністю прямо 
залежить від рівня інформаційного забезпе-
чення, раціонального використання інформа-
ційних даних. Високий рівень операційної діяль-
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ності можна досягти шляхом належного рівня 
документообігу операційних процедур. Отже, 
ефективне управління здійснюється за наяв-
ності достовірної та необхідної інформації про 
стан промислового підприємства.

У розвинутих країнах спостерігаються зна-
чний розвиток інформаційних технологій, 
активне використання інформаційних даних, 
нової комп’ютерної техніки й нового інформацій-
ного забезпечення, що сприяє вдосконаленню 
управління. З’явилися комп’ютерні мережі, які 
дають можливість спілкуватися клієнтам з про-
давцями, які перебувають на різній відстані.

Сучасні технології включають тисячі при-
строїв, які здійснюють цілодобове обслугову-
вання споживачів і постачальників у світі. Проте 
будь-яка недосконалість у здійсненні операцій, 
використанні інформаційних даних познача-
ються на ефективності роботи підприємства, 
його структурних підрозділів, прийнятті рішень. 
Відбувається поступове збільшення складності 
інформаційних технологій, існує потреба залу-
чення висококваліфікованих працівників для 
роботи із сучасним обладнанням, збільшується 
кількість робочих місць. Для підвищення ефек-
тивності виробничої діяльності підприємств 
на перше місце висувається автоматизація. 
Зростання ефективності операційної діяль-
ності є можливим за умови чіткого розподілу 
обов’язків між працівниками, визначення міри 
відповідальності за невиконання завдань, впро-
вадження мотивації для досягнення результатів 
діяльності підприємства [11, с. 156].

В процесі здійснення операційної діяльності, 
яка спрямована на виробництво, торговельну 
діяльність, потрібно враховувати вплив ризи-
ків, змінність факторів зовнішнього та внутріш-
нього середовища, тому для підвищення ефек-
тивності організації операційної діяльності 
підприємства інформаційне забезпечення має 
виконувати низку завдань, таких як прогноз 
попиту на продукцію, попиту клієнтів, змінності 
вподобань; планування діяльності; створення 
графіка виготовлення виробів і графіка заку-
півлі матеріалів; планування потреби в продук-
ції, послугах; оперативне управління [4, с. 97].

Під час управління операційною діяльністю 
також слід здійснювати управління матері-
ально-технічним забезпеченням, тобто органі-
зацією виробництва, постачанням необхідних 
матеріалів. Завдяки подібному управлінню 
існує можливість до налагодження своєчас-
ної доставки сировини, матеріалів, залучення 
ресурсів для нормального функціонування 
промислового підприємства.

Під час використання інформаційних даних, 
системи інформаційного забезпечення опера-
ційної діяльності промислове підприємство має 

вибирати різні критерії щодо її вибору з огляду 
на специфіку функціонування. Для правиль-
ного вибору системи інформаційного забез-
печення необхідно досконало й чітко перегля-
нути стан інформаційних даних, їх достатність, 
правдивість, можливість використання в опе-
раційній діяльності. Основною метою застосу-
вання інформаційних технологій, оброблення 
інформаційних даних є полегшення роботи 
працівників, підвищення продуктивності праці, 
оперативність виконання завдань. Отже, важ-
ливим завданням для підприємства є забезпе-
чення достовірної інформації для ефективної 
організації операційної діяльності [5, с. 27].

Застосування інформаційних систем і тех-
нологій, своєчасне оброблення інформацій-
них даних дають велику кількість переваг на 
промисловому підприємстві. По-перше, про-
грамний продукт можна швидко ввести в екс-
плуатацію, а за зміни масштабів діяльності під-
приємства, підходів до управління є можливість 
переоснащення з мінімальними затратами часу 
та фінансових ресурсів. По-друге, облікові дані 
реєструються та зберігаються в єдиній інфор-
маційній базі, що є досить зручним та дає змогу 
ефективно планувати діяльність. Ще однією 
перевагою є можливість введення оператив-
ного контролю, доступності до інформаційних 
даних, що позитивно впливає на швидкість 
роботи працівників, структурних підрозділів.

В процесі застосування інформаційних 
даних на промисловому підприємстві існує 
можливість виникнення низки проблем. Ці 
проблеми спричинені низьким рівнем знань, 
кваліфікації персоналу, потребою автомати-
зації бухгалтерського обліку, нераціональним 
витрачанням коштів на технічну підтримку та 
оновлення програмного продукту.

Під час управління операційною діяльністю 
на підприємстві виникають такі проблеми щодо 
підготовки висококваліфікованих фахівців, 
як відсутність єдиного підходу формування їх 
складу, не визначення їх оптимальної чисель-
ності, відсутність індивідуального мотивацій-
ного підходу до найманих працівників задля 
підвищення ефективності кінцевих результатів 
діяльності підприємства. Існує проблема ство-
рення програми перспективного й ефективного 
використання персоналу в процесі операційної 
діяльності. Негативно впливає на ефективність 
операційної діяльності підприємства виник-
нення кризових явищ в економіці, що потребу-
ють жорсткого скорочення витрат, зростання 
продуктивності операційної діяльності. Неефек-
тивність операційної діяльності також поясню-
ється скороченням виробничих потужностей; 
нераціональною організацією процесу вироб-
ництва; придбанням неякісної сировини, мате-
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ріалів; низьким рівнем кваліфікації персоналу; 
неефективністю методів мотивації; виробни-
цтвом продукції без урахування потреб спо-
живачів; втратою контрактів з партнерами; 
відсутністю ефективної системи управління 
операційною діяльністю; обмеженим асор-
тиментом продукції; втратою ринкових пози-
цій; нераціональним використанням обігових 
коштів. Передумовою вирішення цих проблем 
є вдосконалення управлінських рішень, а також 
здійснення операційної діяльності підприємства 
із застосуванням певних підходів до її організа-
ції та проведення обліку, аналізу та аудиту [9].

Щодо шляхів покращення управління опе-
раційною діяльністю підприємства слід назвати 
вжиття таких заходів, як збільшення обсягів 
інвестування в інноваційний розвиток, під-
вищення інвестиційної привабливості; вико-
ристання продуктивного, автоматизованого 
обладнання та устаткування; підвищення рівня 
кваліфікації персоналу; вдосконалення сис-
теми комунікації; здійснення ефективної мар-
кетингової політики, налагодження роботи 
відділу маркетингу для реалізації виробленої 
продукції на ринку [7]. Виходячи з цього, ми 
сформували основні шляхи покращення управ-
ління операційною діяльністю в умовах кризи, 
які наведено на рис. 1.

Одними з важливих шляхів покращення 
управління операційною діяльністю в умовах 
кризи є раціональне використання інформацій-
них даних та впровадження системи інформацій-
ного забезпечення. Для кращого використання 
інформаційних даних в процесі управління опе-
раційною діяльністю доцільно впроваджувати 

нові зв’язки взаємодії з інформаційними підроз-
ділами; досліджувати стан галузі, в якій підпри-
ємство здійснює свою операційну діяльність, 
за рахунок розроблення програмного забезпе-
чення; підвищувати освітній рівень персоналу, 
його інформатизацію, що дасть змогу виро-
бляти нову продукцію; використовувати інфор-
маційні дані про стан продукції та попит на неї 
для прийняття якісних рішень; посилювати мар-
кетингову діяльність на підприємстві; спрямову-
вати інвестиції в систему управління операцій-
ною діяльністю та інформаційне забезпечення; 
покращувати систему обробки, обліку та збері-
гання інформаційних даних в операційній діяль-
ності; підвищувати якість передачі інформації 
про операційну діяльність, швидкість її передачі 
шляхом використання мережі Інтернет, орга-
нізації схеми документообігу; своєчасно нада-
вати інформаційні дані для прийняття ефектив-
них управлінських рішень, які б забезпечували 
ефективну операційну діяльність; створювати 
ресурсозберігаючі технології; проводити нау-
ково-дослідні роботи та поширювати інформа-
цію про товари на внутрішні, зовнішні ринки. На 
рис. 2 наведено напрями використання інфор-
маційних даних в процесі управління операцій-
ною діяльністю в умовах кризи.

Отже, впровадження інформаційних тех-
нологій, використання інформаційних даних в 
управлінні операційною діяльністю підприємств 
є актуальним і необхідним, що сприятиме зни-
женню витрат на здійснення інформаційного 
обміну даними, підвищенню оперативності 
інформаційної системи, запобіганню втрат від 
помилок у звітності та прийняттю на їх основі 

Рис. 1. Шляхи покращення управління операційною діяльністю 
промислового підприємства в умовах кризи

Джерело: складено автором
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неефективних управлінських рішень, а також 
дасть змогу вдосконалити організацію управ-
ління операційною діяльністю.

Кількісний та якісний аналіз результатів опе-
раційної діяльності дасть змогу її покращити 
на промисловому підприємстві, а під час при-
йняття рішень доцільно детально аналізувати 
інформацію із зовнішніх та внутрішніх джерел 
щодо результатів функціонування. До ефек-
тивних методів покращення управління опера-
ційною діяльністю слід віднести нарощування 
обсягів інвестиційних ресурсів в господарську 
діяльність, впровадження прогресивних методів 
управління персоналом підприємства, покра-
щення показника ефективності використання 
основних фондів та проведення раціонального 
маркетингу для успішної реалізації продукції.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, використання інформаційних 
даних в управлінні операційною діяльністю 
промислового підприємства за умов змінності 
ринкового середовища є дуже актуальним 
питанням, адже інформація допомагає підпри-

ємству використовувати організаційні скла-
дові, збільшувати економічний ефект від опе-
раційної діяльності, формувати конкурентні 
переваги та визначати напрями зростання кон-
курентоспроможності. Завдяки використанню 
сучасних інформаційних технологій, досто-
вірної інформації промислові підприємства 
мають змогу комплексно вирішувати актуальні 
проблеми, які виникають у процесі виробни-
цтва, торговельної діяльності, впроваджувати 
сучасне обладнання, що сприяє підвищенню 
рівня їх ділової активності. Використання 
інформаційних даних забезпечить врахування 
потреб клієнтів, обізнаність персоналу про 
можливості нової технології, що дасть змогу 
краще спланувати повномасштабну реалізацію 
нововведень, виробництво нової продукції та 
механізм її просування на ринок. Використання 
в управлінні операційною діяльністю промис-
лового підприємства інформаційних даних в 
умовах кризи дасть змогу підвищити ефектив-
ність операційної діяльності, результативність 
діяльності, визначити напрями розвитку.
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Рис. 2. Напрями використання інформаційних даних  
в процесі управління операційною діяльністю в умовах кризи
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