
259

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

УДК 658.115.6

https://doi.org/10.32843/infrastruct37-36

Каут О.В.
к.е.н., доцент, 
доцент кафедри менеджменту 
Національна металургійна 
академія України
Шпортько А.Ю.
к.т.н., доцент, 
доцент кафедри менеджменту
Національна металургійна 
академія України 
Бігун О.О.
студент
Національна металургійна 
академія України

Актуальність роботи зумовлена низьким 
рівнем розвитку управління інформаційним 
забезпеченням підприємств. Необхідність 
розв'язання виявлених проблем вимагає 
розроблення механізму розроблення засобів 
управління інформаційним забезпеченням 
підприємства. У статті досліджено специ-
фіку та особливості управління інформацій-
ним забезпеченням діяльності підприємств, 
розглянуто організацію електронного доку-
ментообігу на підприємстві як інструмент 
управління інформаційним забезпеченням 
діяльності підприємств та узагальнено 
методичні підходи до управління інформа-
ційним забезпеченням діяльності підпри-
ємств, досліджено перспективи впрова-
дження електронного документообігу на 
підприємствах. Проведене дослідження 
перспектив упровадження електронного 
документообігу на вітчизняних підприєм-
ствах показує, що рівень організації елек-
тронного документообігу на українському 
ринку є недостатнім. Це підтверджує акту-
альність розвитку і вдосконалення наявних 
систем електронного документообігу. Але, 
незважаючи на перешкоди впровадження 
електронного документообігу, спостеріга-
ється розвиток цього процесу на вітчизня-
них підприємствах.
Ключові слова: інформаційна система, 
інформаційні технології, інформаційне забез-
печення підприємства, управління інформа-

ційним забезпеченням підприємства, елек-
тронний документообіг.

В статье исследована специфика и особен-
ности управления информационным обе-
спечением деятельности предприятий, 
рассмотрена организация электронного 
документооборота на предприятии как 
инструмент управления информационным 
обеспечением деятельности предпри-
ятий и обобщены методические подходы к 
управлению информационным обеспечением 
деятельности предприятий, исследованы 
перспективы внедрения электронного доку-
ментооборота на предприятиях. Проведен-
ное исследование перспектив внедрения 
электронного документооборота на отече-
ственных предприятиях показывает, что 
уровень организации электронного докумен-
тооборота на украинском рынке является 
недостаточным. Это подтверждает акту-
альность развития и совершенствования 
существующих систем электронного доку-
ментооборота. Но, несмотря на препят-
ствия внедрения электронного документо-
оборота, наблюдается развитие данного 
процесса на отечественных предприятиях.
Ключевые слова: информационная система, 
информационные технологии, информацион-
ное обеспечение предприятия, управления 
информационным обеспечением предпри-
ятия, электронный документооборот.

Relevance of work іs due to the low level of development of information provision management of enterprises, which was formed under the influence of 
insufficient use of information resources and technologies at enterprises. The need to solve the problems identified requires the development of a mecha-
nism for the development of tools for information provision management of the enterprise. The article explores the specifics and peculiarities of manage-
ment of information support of the activity of enterprises, considered the organization of electronic document flow at the enterprise as a tool for management 
of information support of the activity of enterprises, and generalized methodical approaches to managing information support of the activity of enterprises 
and explore the prospects of implementation of electronic document flow in enterprises. The conducted research of prospects of introduction of electronic 
document circulation at domestic enterprises shows that the level of organization of electronic document circulation in the Ukrainian market is insufficient. 
This confirms the relevance of the development and improvement of existing electronic document management systems. But despite the obstacles to the 
introduction of electronic document flow, there is a development of this process at domestic enterprises. The use of information technology in the manage-
ment of documentation and information flows in enterprises should be considered as a way to reduce and reduce the cost of management apparatus In r 
work is the development of for mechanism the information provision of the enterprise through the organization of electronic document management was 
developed and proposed. This will improve the existing information provision management system of the enterprise. Due to the rapid development of infor-
mation and communication technologies, and the creation of new forms of management of information support for any activity based on them, the issue of 
improving the regulation and regulation of electronic document flow in Ukraine is of great importance at the political and economic levels.
Key words: information system, information technologies, information support of the enterprise, management of information support of the enterprise, 
electronic document flow.

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
INFORMATION SUPPLY MANAGEMENT ENTERPRISE

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій сього-
дення спонукає підприємства впроваджувати інно-
ваційні технології в інформаційному забезпеченні 
їхньої діяльності. Сьогодні це має важливий вплив 
на успішну реалізацію управлінських функцій та 
прийняття влучних стратегічних рішень.

У зв’язку із впливом постійних змін та 
стрімким розвитком інформаційних техноло-
гій ця тема потребує постійних досліджень та 
детального аналізу.

У зв’язку з бурхливим розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій та створенням на їхній 

основі нових форм управління інформаційного 
забезпечення будь-якої діяльності питання удо-
сконалення регулювання і нормування в Україні 
електронного документообігу набуває вагомого 
значення на політичному й економічному рівнях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання управління інформаційним забезпечен-
ням діяльності підприємств та організації електро-
нного документообігу на підприємствах вивчалося 
багатьма зарубіжними та українськими науков-
цями, такими як: К.О. Линьов [2], І.В. Колос [1; 5], 
М.П. Денисенко [1; 5], Г.І. Купалова [6], А.А. Кози-
рєв [3], М.В. Бастриков, О.П. Понамарьов [4], 
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Д.В. Ванькович [7], О.В. Шлега [9], В.В. Фатюха 
[10], Г.Г. Ротанов [11], І.В. Чернявська [12] та ін.

У сучасній економічній літературі проблема 
управління інформаційним забезпеченням діяль-
ності підприємства залишається не досить роз-
критою. Тому є необхідність подальшого вдоскона-
лення методів, принципів, механізму розроблення 
нових наукових підходів та практичних рекомен-
дацій щодо управління інформаційним забезпе-
ченням діяльності підприємства. Це підтверджує 
актуальність теми магістерської дисертації та її 
практичну значущість у подальшому розвитку під-
приємств.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розроблення рекомендацій щодо розвитку інстру-
ментарію управління інформаційним забезпечен-
ням діяльності підприємства шляхом організації 
електронного документообігу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах функціонування підприємство 
потребує підвищення рівня інформаційного забез-
печення. Це спонукає до інформатизації управ-
лінської діяльності та сприяння формуванню та 
розвитку інформаційних систем для організації 
інформаційних ресурсів.

На думку М.П. Денисенко, І.В. Колос, макси-
мальне задоволення інформаційних потреб усіх 
учасників виробничо-господарської діяльності є 
критерієм ефективного управління сучасними під-
приємствами. Інформаційне забезпечення управ-
ління підприємством передбачає організацію ціле-
спрямованих масивів інформації та інформаційних 
потоків, яка включає збирання, зберігання, опра-
цювання і передавання інформації з метою аналізу 
одержаних результатів для підготовки, обґрунту-
вання і прийняття управлінських рішень [1, с. 20].

Для розкриття сутності «інформаційного забез-
печення», його складників та аналізу впливу 
інформаційного забезпечення на діяльність під-
приємства насамперед розглянемо поняття 
«інформатизації», оскільки воно є його фундамен-
тальною основою об’єкта нашого дослідження.

Інформатизація – процес широкомасштаб-
ного використання інформаційних технологій у 
всіх сферах соціально-економічного, політичного 
і культурного життя суспільства з метою підви-
щення ефективності використання інформації і 
знань для управління, задоволення інформацій-
них потреб громадян, організацій і держави і ство-
рення передумов переходу держави до інформа-
ційного суспільства [2. с. 11]. К.О. Линьов пояснює 
поняття інформаційного забезпечення управлін-
ської діяльності підприємства як комплекс робіт із 
надання своєчасної, достовірної та повної інфор-
мації суб’єкту управління із заданою періодич-
ністю. У своїй праці К.О. Линьов приводить поняття 
«інформаційна система» і розглядає його як набір 
взаємопов’язаних компонентів, які збирають (або 

вибирають), обробляють, зберігають і розповсю-
джують інформацію, яка використовується у про-
цесі прийняття рішень, координації та управлінні в 
організації. Інформаційна система допомагає ана-
лізувати проблеми, виявляти і розглядати складні 
об’єкти і створювати нові продукти [2, с. 14]. На 
його думку, основне призначення інформаційної 
системи – це збір, зберігання та розповсюдження 
інформації з метою підтримки організаційних 
функцій та прийняття рішень на підприємстві. 
Інформаційні системи виконують функції зв’язку, 
координації діяльності, контролю, аналізу і візуа-
лізації даних, перетворюють потік вихідних даних 
у корисну інформацію, використовуючи три осно-
вні процедури: введення, обробку та виведення 
даних. З погляду бізнесу така система являє собою 
організаційне та управлінське рішення, засноване 
на інформаційних технологіях, призначене для 
роботи з виникаючими проблемами. 

До структури інформаційної системи входять 
організаційно-управлінські та технічні аспекти:

1. Організації. Мається на увазі, що інформа-
ційна система є складовою частиною організацій 
разом із співробітниками, структурою, стандарт-
ними процедурами, стилем роботи (політикою), 
культурою.

Інформаційні системи глибоко укорінилися у 
різних організаціях, від них залежить сама корпо-
ративна культура, політика, робочі процеси і стан-
дартні операційні процедури. Вони є інструмен-
тами, які потрібні для зміни структури організації, 
перетворюючи окремі елементи цієї структури 
у нові бізнес-моделі і розширюючи межі підпри-
ємств. Переваги, які надаються ними, приводять 
до глобалізації економіки, появи кіберкорпорацій.

2. Управління. Інформаційні системи є одним 
із інструментів менеджерів, які дають їм інформа-
цію, необхідну для прийняття рішення. Вони також 
допомагають у процесі виконання прийнятих 
рішень і використовуються як важелі управління.

3. Технології. Тобто апаратне та програмне 
забезпечення, засоби зберігання даних, засоби 
комунікацій, комп’ютерна мережа, що утворю-
ють єдину інформаційну інфраструктуру. Техно-
логії інформаційних систем більше не обмеж-
уються комп’ютерами, це цілий спектр технологій, 
які дозволяють з’єднувати окремі комп’ютери у 
мережі, розширюючи межі використання. Інтернет 
є унікальною гнучкою платформою для створення 
потоків інформації як всередині організації, так і за 
її межами [2, с. 15].

На думку А.А. Козирєва, інформаційна сис-
тема – це впорядкована сукупність документованої 
інформації та інформаційних технологій [3, с. 10].

Проектування та експлуатація інформаційної 
системи забезпечуються такими засобами:

– програмними (програми для комп'ютерів різ-
ного призначення);
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– технічними (засоби обчислювальної тех-
ніки і зв'язку, що забезпечують розміщення й 
обробку інформаційних ресурсів на персональних 
комп'ютерах, в локальній (відомчої) мережі, в регі-
ональній мережі, в мережі міжнародного інформа-
ційного обміну);

– лінгвістичними (словники, класифікатори, 
тезауруси);

– правовими (положення, статути, посадові 
інструкції);

– організаційними (інструкції, методики, схеми, 
описи та інша експлуатаційна документація) [3, с. 10].

М.В. Бастриков і О.П. Пономарьов, аналізуючи 
інформаційні технології управління, розглядають 
таке поняття, як «інформаційна система управ-
ління» – це сукупність інформації, економіко-
математичних методів і моделей, технічних, про-
грамних, інших технологічних засобів і фахівців, 
призначена для обробки інформації та прийняття 
управлінських рішень [4, с. 102].

Інформаційна система управління дає змогу:
– підвищити ступінь обґрунтованості прийнятих 

рішень за рахунок оперативного збору, передачі та 
обробки інформації;

– забезпечити своєчасність прийняття рішень 
з управління організацією в умовах ринкової 
економіки;

– підвищити ефективність управління за раху-
нок своєчасного подання необхідної інформації 
керівникам усіх рівнів управління з єдиного інфор-
маційного фонду;

– узгоджувати рішення, що приймаються на різ-
них рівнях управління і в різних структурних під-
розділах;

– за рахунок інформованості управлінського 
персоналу про поточний стан економічного об'єкта 
забезпечувати зростання продуктивності праці, 
скорочення невиробничих втрат тощо [4, с. 102].

Таким чином, можна зробити висновок, що 
«інформаційна система» та «інформаційне забез-
печення» є тотожними поняттями. Тобто інформа-
ційне забезпечення діяльності підприємства – це 
зв’язок інформації з системами управління підпри-
ємства та управлінським процесом загалом. Інфор-
маційне забезпечення діяльності підприємства слід 
розглядати не лише в загальному вигляді, охоплю-
ючи всі функції управління, а й з окремими функці-
ональними управлінськими процесами, такими як: 
прогнозування, планування, облік, аналіз, контроль 
та ін. Це дає можливість не тільки розкрити загальні 
властивості функціонального управління інформа-
ційного забезпечення діяльності підприємства, а й 
відокремити специфічні моменти.

М.П. Денисенко, Т.С. Голубєва, І.В. Колос роз-
глядають інформаційне забезпечення діяльності 
підприємства як взаємозв’язок між його склад-
никами та зацікавленими особами. Створення 
інформаційного забезпечення на підприємстві 

полягає у підвищенні ефективності управління 
підприємством. Інформаційні ресурси розгля-
даються як упорядкована сукупність докумен-
тованих даних і знань, відомостей, інформації, 
що призначені для задоволення інформаційних 
потреб користувачів та можуть бути використані 
для прийняття рішення [5]. Наступною складо-
вою частиною інформаційного забезпечення 
діяльності підприємства є інформаційні техноло-
гії, тобто сукупність засобів і методів збирання, 
реєстрації, обробки, накопичення і доведення до 
користувача необхідних даних у системі організа-
ційного управління на основі застосування засо-
бів обчислювальної техніки [5].

Третьою складовою частиною інформацій-
ного забезпечення є технічні засоби та програмне 
забезпечення ефективного управління підпри-
ємством. Щоб мати можливість використовувати 
ті чи інші інформаційні технології, підприємству 
необхідно мати певні технічні засоби та програмне 
забезпечення. Під технічними засобами розуміють 
електронно-обчислювальні машини, пристрої вве-
дення та виведення даних, пристрої довгостроко-
вого зберігання даних, мережне устаткування та 
канали зв’язку. Інформаційне забезпечення мож-
ливо організувати в системах: глобальної мережі; 
корпоративної й локальної комп’ютерної мережі; 
системи передачі паперових документів [5].

Виділяють такі основні функції інформаційного 
забезпечення діяльності підприємства: вирішення 
програмно-методологічних питань; одержання 
інформації; використання інформації; поширення 
інформації; зберігання інформації; вилучення з 
обігу та знищення даних [6; 7; 8].

Якісне виконання приведених функцій можливе 
лише із застосуванням комп’ютеризованих систем 
обробки даних. Тому важливого значення набуває 
розвиток і удосконалення управління інформацій-
ного забезпечення діяльності підприємства, що 
полягає в автоматизації збору та обробки інфор-
мації, необхідної для прийняття обґрунтованих 
управлінських рішень.

Стан діяльності підприємства залежить як від 
зовнішніх впливів економічного середовища, так 
і від внутрішнього стану організації та взаємодії 
між її структурно-функціональними елементами. 
Тому у процесі діяльності важливим фактором є 
досконале функціонування і вчасне використання 
інформаційних і документаційних потоків. Тобто 
є потреба в ефективному управлінні отримання, 
опрацювання, створення, передачі, використання 
та інших операцій, пов’язаних з обробкою інфор-
мації [9; 10; 11].

Ефективність управління підприємством зна-
чно підвищується за умови ґрунтовно розробле-
ного інформаційного забезпечення. У загальному 
підході під інформаційним забезпеченням діяль-
ності підприємства розуміють наявність інфор-
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мації, необхідної для управління економічними 
процесами, що міститься в базах даних інформа-
ційних систем [12, с. 260].

Серед суттєвих проблем управління інформа-
ційним забезпеченням діяльності підприємства, 
що негативно впливають на кінцевий результат 
управлінської діяльності, можна виділити:

– відсутність відповідного матеріально-техніч-
ного та програмного забезпечення системи управ-
ління інформаційного забезпечення;

– відсутність чітко сформованих комунікаційних 
каналів руху інформаційних ресурсів у внутріш-
ньому середовищі підприємства для прийняття та 
реалізації управлінських рішень;

– недосконалий механізм розподілу інформа-
ційних ресурсів відповідно до потреб різних рів-
нів управлінського персоналу, що призводить до 
дезорганізації цінної інформації та гальмує процес 
прийняття рішень. 

Використання інформаційних технологій в 
управлінні документаційними та інформаційними 
потоками на підприємствах слід розглядати як спо-
сіб скорочення та здешевлення апарату управління. 
Удосконалення управління інформаційного забез-
печення діяльності підприємства приводить до:

1. Матеріальних вигід: зниження витрат 
фонду заробітної плати, комунальних послуг, 
вартості програмного забезпечення, витрат на 
оформлення, передачу, зберігання документів 
тощо; зниження витрат за рахунок поперед-
ження зростання чисельності персоналу, змен-
шення вимог до обробки даних, зниження вар-
тості обслуговування;

2. Нематеріальних вигід: підвищення якості 
інформації, продуктивності, поліпшення і приско-
рення обслуговування, нові виробничі потужності, 
більш впевнені рішення, поліпшення контролю, 
зменшення прострочених платежів, повне вико-
ристання програмного забезпечення та ін.

Успіх діяльності підприємств залежить від упро-
вадження та використання новітніх інформаційних 
технологій в управлінні бізнес-процесами. Вагому 
роль відіграють інноваційні технології управління 
електронними документами, що є основою інфор-
маційного забезпечення діяльності підприємства 
та підвищують оперативність, своєчасність, точ-
ність, прозорість, ефективність реалізації бізнес- 
процесів. Системи електронного документообігу 
дозволяють зменшити часові, трудові та фінансові 
витрати, пов’язані з обробкою інформації і доку-
ментації, а також мінімізувати ризики, викликані 
впливом людського фактору. 

Організація документообігу підприємства зале-
жить від масштабу діяльності підприємства, його 
функцій, кількості ланок управління й обсягу доку-
ментопотоків. Управління соціальними процесами 
реалізується за допомогою управлінської інфор-
мації, яка відображає зміст управлінських дій. Обіг 

управлінської інформації здійснюється за допомо-
гою управлінських документів. Процеси діловод-
ства та документообігу розглядаються насамперед 
як документальне відображення і забезпечення 
управлінських процесів. У цьому сенсі діловод-
ство та документообіг слід розглядати як доку-
ментальне забезпечення управління, – як систему 
вторинних процесів, які забезпечують і відобража-
ють процеси управління.

У сучасному інформативному суспільстві дуже 
вагомим є аспект автоматизації та інформатизації 
будь-якого виробництва. Автоматизація процесів 
діловодства та запровадження електронних тех-
нологій у роботі зі службовими документами на 
підприємстві забезпечує оперативну взаємодію з 
державними органами; партнерами та клієнтами, 
підвищує надійність доставки документів; змен-
шуються терміни доставки та обробки документів; 
забезпечується прозорість розгляду документів; 
збільшується ефективність роботи з документами; 
оптимізується система діловодства загалом. Авто-
матизація діловодства гарантує підвищення рівня 
ефективності виконання управлінських та вироб-
ничих функцій і є вимогою часу. Бурхливий розви-
ток інформаційних технологій та їх застосування 
у різних сферах життя додає ще більшої актуаль-
ності впровадженню електронних систем у галузь 
діловодства України.

Інформаційні потоки службових документів, що 
становлять основу інформаційного забезпечення 
діяльності підприємства, різноманітні як за фор-
мою, так і за способом подання. Але умовно вони 
підлягають розмежуванню за способом зберігання 
на паперову й електронну документацію.

За міжнародними оцінками, нині близько 30% 
всієї інформації на підприємствах зберігається в 
електронному вигляді, і вона може бути як струк-
турованою (інтегрується і зберігається в єдиний 
інформаційний простір) так і неструктурованою 
(зберігається на різних інформаційних ресурсах, 
а також персональних робочих станціях і в елек-
тронних кабінетах співробітників підприємства). 
Близько 70% іншої інформації міститься на папері, 
створюючи труднощі під час її опрацювання та 
пошуку. Але в перспективі це співвідношення 
буде змінюватися на користь електронних носіїв 
інформаціїї. Звичайно, всі документи не стануть 
виключно електронними, але зі стрімким розви-
тком сучасних технологій інформатизації суспіль-
ства й економічного середовища зрозуміло, що 
електронна форма зберігання документів в пер-
спективі буде переважати.

Висновки з проведеного дослідження. 
Управління підприємствами тісно пов’язане з 
потребою впровадження інноваційних технологій 
в управлінні інформаційним забезпеченням діяль-
ності підприємств, а саме це спонукає до ство-
рення і впровадження систем електронного доку-
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ментообігу, функціональність яких якісно вирішує 
завдання із прийняття рішень, управління, узго-
дження, контролю, оперативного доступу, зруч-
ного і швидкого використання службової докумен-
тації та ін. Система електронного документообігу 
прискорює терміни опрацювання документів, удо-
сконалює механізм створення та виконання доку-
ментів, автоматизує однотипні операції над доку-
ментами, спрощує використання документів за 
рахунок розширення можливостей їхнього пошуку. 
Це приводить до підвищення прогнозованості 
і керованості постановки і вирішення завдань, 
пов’язаних з опрацюванням службової інформації, 
а отже, підвищує ефективність управління діяль-
ністю підприємства загалом.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Денисенко М.П., Колос І. В. Інформаційне 

забезпечення ефективного управління підприєм-
ством. Економіка та держава. 2016. № 7. С. 19–24.

2. Линьов К.О. Інформаційне забезпечення дер-
жавного управління та державної служби: навчаль-
ний посібник. Київ: Київський університет імені 
Бориса Грінченка, 2016. 42 с.

3. Козырев А.А. Информационные технологии в 
экономике и управлении: учебник. Санкт-Петербург: 
Издательство Михайлова, 2000. 360 c.

4. Бастриков М.В., Пономарев О.П. Информа-
ционные технологи управления: учебное пособие. 
Калининград: Изд-во Ин-та «КВШУ», 2015. 140 с.

5. Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В.  
Інформаційне забезпечення інноваційно-інвести-
ційної діяльності підприємства. Вісник Національ-
ного університету «Львівська політехніка». 2009. 
№ 647. С. 43–49.

6. Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу: 
навчальний посібник. Київ, 2008. 639 с.

7. Балабанова Л.В. Информационное обеспече-
ние обоснования управленческих решений в усло-
виях маркетинговой ориентации предприятия: моно-
графия. Донецк: ДонГУЭТим. Туган-Барановского, 
2003. 143 с.

8. Ванькович Д.В. Удосконалення системи управ-
ління фінансовими ресурсами промислових підпри-
ємств. Фінанси України. 2012. № 7. С. 44–50.

9. Шляга О..В. Концептуальные основы инфор-
мационного обеспечения системы управления пред-
приятия. Вчені записки. 2013. Вип. 11. С. 100–104.

10. Фатюха В..В. Інформаційна база прийняття 
управлінських рішень у фінансовому менеджменті. 
Економіка : Проблеми теорії та практики. 2006. 
Вип. 211, Ч. 2 С. 478–484.

11. Ротанов Г. Г Удосконалення інформаційного 
забезпечення промислового підприємства. Еконо-
мічні науки. 2013 Вип 34, Ч 1. С. 61–64.

12. Чернявська І.В. Дослідження ефективності 
використання інформаційних ресурсів промис-
лового підприємства. Економічний аналіз. 2018. 
№ 2. С. 397–399.

REFERENCES:
1. Denysenko M. P., Kolos I. V. (2016) Informacijne 

zabezpechennja efektyvnogho upravlinnja pidpryjemst-
vom [Information support of effective enterprise man-
agement]. Economy and the state, no. 7, рр. 19–24.

2. Lynjov K. O. (2016) Informacijne zabezpechen-
nja derzhavnogho upravlinnja ta derzhavnoji sluzhby 
[Information provision of public administration and civil 
service], Kyiv: Boris Grinchenko University of Kiev. 
(in Ukrainian)

3. Kozyirev A. A. (2000) Informatsionnyie tehnologii 
v ekonomike i upravlenii [Information technology in eco-
nomics and management]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo 
Mihaylova. (in Russian)

4. Bastrikov M. V., Ponomarev O. P. (2005) Infor-
matsionnyie tehnologi upravleniya [Information tech-
nology in management], Kaliningrad: Publishing House 
of the Institute “Kaliningrad Institute of Management”. 
(in Russian)

5. Denysenko M.P., Gholubjeva T.S., Kolos I.V. 
(2009) Informacijne zabezpechennja innovacijno-
investycijnoji dijaljnosti pidpryjemstv [Information 
support of innovation and investment activity of the 
enterprise] Visnyk nacionaljnogho universytetu “Ljvivs-
jka politekhnika”: Menedzhment ta pidpryjemnyctvo 
v Ukrajini: etapy stanovlennja i problemy rozvytku, 
no. 647, pp. 43–49. 

6. Kupalova Gh. I. (2008) Teorija ekonomichnogho 
analizu [Theory of economic analysis]. Kyjiv:Znannja. 
(in Ukrainian)

7. Balabanova L. V (2003) onnoe obespechenie 
obosnovaniya upravlencheskih resheniy v usloviyah 
marketingovoy orientatsii predpriyatiya [Information 
support of substantiation of management decisions 
in the conditions of marketing orientation of the enter-
prise]. Donetsk: DonGUETim. Tugan-Baranovskogo. 
(in Russian)

8. Vanjkovych D.V (2012) Udoskonalennja systemy 
upravlinnja finansovymy resursamy promyslovykh pid-
pryjemstv [Improvement of the financial resources man-
agement system of industrial enterprises].Finance of 
Ukraine. no. 7, pp. 44–50.

9. Shljaga O. V. (2013) Konceptual'nye osnovy infor-
macionnogo obespechenija sistemy upravlenija predpri-
jatija [Conceptual basis of information support for enter-
prise management system]. Scientific notes, no. 11, 
pp. 100–104.

10. Fatjukha V. V. (2006) Informacijna baza pryjnjattja 
upravlinsjkykh rishenj u finansovomu menedzhmenti 
[An information base for managerial decision-making in 
financial management]. Economics: Problems of theory 
and practice, vol. 211, no. 2, pp. 478–484.

11. Rotanov Gh. Gh. (2013) Udoskonalennja 
informacijnogho zabezpechennja promyslovogho 
pidpryjemstva [Improvement of information support 
of industrial enterprise]. Economic sciences vol. 34, 
no. 1, pp. 61–64

12. Chernjavsjka I. V. (2018) Doslidzhennja efek-
tyvnosti vykorystannja informacijnykh resursiv promys-
lovogho pidpryjemstva [Research of efficiency of use of 
information resources of the industrial enterprise]. Eco-
nomic analysis. no. 2, pp. 397–399.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

264 Випуск 37. 2019

Kaut Olha
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of Management
National Metallurgical Academy of Ukraine

Shportko Anna
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of Management
National Metallurgical Academy of Ukraine

Begun Alexander
Student

National Metallurgical Academy of Ukraine

INFORMATION SUPPLY MANAGEMENT ENTERPRISE

The purpose of the article. The rapid development of information and communication technologies today 
encourages enterprises to introduce innovative technologies in the information support of their activities. Today, 
this has an important impact on the successful implementation of management functions and the right strategic 
decisions. Due to the impact of constant changes and the rapid development of information technology, this 
topic requires constant research and thorough analysis. The purpose of the study is to develop recommenda-
tions for the development of tools for managing information support of the enterprise through the organization 
of electronic document flow. Due to the rapid development of information and communication technologies, 
and the creation of new forms of management of information support for any activity based on them, the issue 
of improving the regulation and regulation of electronic document flow in Ukraine is of great importance at the 
political and economic levels.

Methodology. Analysis, synthesis, synthesis, observation, comparison, as well as methods: balance, eco-
nomic-mathematical analysis of financial and economic indicators (when studying the state of the enterprise), 
coefficients and indicators of innovative projects (when evaluating the effectiveness of the innovative project 
proposed mechanism for the development of management tools information provision of the enterprise activ-
ity), the method of expert assessments (in investigating prospects for the introduction of electronic document 
management for enterprises and the diagnosis of problems that reduce the effectiveness of enterprise informa-
tion supply) and graphic.

Results. The article explores the specifics and peculiarities of management of information support of the 
activity of enterprises, considered the organization of electronic document flow at the enterprise as a tool for 
management of information support of the activity of enterprises, and generalized methodical approaches to 
managing information support of the activity of enterprises and explore the prospects of implementation of 
electronic document flow in enterprises. The conducted research of prospects of introduction of electronic 
document circulation at domestic enterprises shows that the level of organization of electronic document cir-
culation in the Ukrainian market is insufficient. This confirms the relevance of the development and improve-
ment of existing electronic document management systems. But despite the obstacles to the introduction of 
electronic document flow, there is a development of this process at domestic enterprises.

Practical implications. The practical application is to investigate the peculiarities of information ensuring 
the activity of the enterprise, developing an effective mechanism and organizing practical ones recommenda-
tions for the development of information management tools for the activity enterprises. Automation guarantees 
an increase in the efficiency of management and production functions and is a time consuming task.

Value/originality. In our work is the development of for mechanism the information provision of the enter-
prise through the organization of electronic document management was developed and proposed. This will 
improve the existing information provision management system of the enterprise.


