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У статті запропоновано підхід до організа-
ційного забезпечення управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інфор-
маційної економіки на основі розроблення 
додаткових функцій персоналу, виконання 
яких забезпечить реалізацію механізмів оці-
нювання конкурентоспроможності підпри-
ємства в інформаційній економіці та модер-
нізації виробничої сфери згідно з вимогами 
ринкового інформаційного середовища, 
таких як автоматизація виробництва та 
забезпечення гармонічності між вхідними 
та вихідними інформаційними потужнос-
тями бізнес-процесів промислового підпри-
ємства. Для забезпечення реалізації меха-
нізмів оцінювання конкурентоспроможності 
підприємства в інформаційній економіці та 
модернізації виробничої сфери згідно з вимо-
гами ринкового інформаційного середовища 
запропоновано підхід до розроблення орга-
нізаційного забезпечення управління розви-
тком промислового підприємства в умовах 
інформаційної економіки на основі діючої 
організаційної структури управління підпри-
ємством внаслідок розроблення додаткових 
функцій персоналу.
Ключові слова: додаткові функції, персонал, 
організаційне забезпечення, управління, роз-
виток, промислове підприємство.

В статье предложен подход к организаци-
онному обеспечению управления развитием 

промышленного предприятия в условиях 
информационной экономики на основе раз-
работки дополнительных функций пер-
сонала, выполнение которых обеспечит 
реализацию механизмов оценивания конку-
рентоспособности предприятия в инфор-
мационной экономике и модернизации про-
изводственной сферы в соответствии с 
требованиями рыночной информационной 
среды, таких как автоматизация произ-
водства и обеспечение гармоничности 
между входящими и исходящими информа-
ционными мощностями бизнес-процессов 
промышленного предприятия. Для обеспе-
чения реализации механизмов оценивания 
конкурентоспособности предприятия в 
информационной экономике и модернизации 
производственной сферы в соответствии 
с требованиями рыночной информацион-
ной среды предложен подход к разработке 
организационного обеспечения управления 
развитием промышленного предприятия 
в условиях информационной экономики 
на основе действующей организацион-
ной структуры управления предприятием 
вследствие разработки дополнительных 
функций персонала.
Ключевые слова: дополнительные функ-
ции, персонал, организационное обеспече-
ние, управление, развитие, промышленное 
предприятие.

The paper proposes an approach to organizational management of the development of the industrial enterprise under information economy conditions based 
on of the development of additional functions of the personnel, which will ensure the implementation of mechanisms for assessing the competitiveness of 
the enterprise in the information economy and modernization of the manufacturing sector in accordance with the requirements of the market information 
environment: automation of production and ensuring the harmony between input and output information capabilities of business processes of the industrial 
enterprise. Organizational support for the management of industrial enterprise development in an information economy should include a set of appropriate 
tools and methods for organizing interaction between individual performers and managers based on of appropriate regulations. To ensure the implementation 
of mechanisms for assessing the competitiveness of an enterprise in the information economy and the modernization of the production sphere in accordance 
with the requirements of a market information environment, i.e. automation of production and security harmony between the input and output pressures of 
the business processes of industrial enterprises, an approach to the development of organizational support for the development of an industrial enterprise 
in the information economy based on the existing organizational structure of enterprise management as a result of the development of additional personnel 
functions is proposed. It is proved that as a result of the implementation of the concept of management of the development of an industrial enterprise under 
information economy conditions there will be additional new functions in the personnel of the design and development department, production service, quality 
service, planning and economic department and IT department. Additional functions are distributed among existing staff, the introduction of new positions 
as a result of the implementation of the concept of management of the development of industrial enterprises under information economy conditions is not 
mandatory, which, makes the proposed organizational provision low cost at the expense and time.
Key words: additional functions, personnel, organizational support, management, development, industrial enterprise.
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Постановка проблеми. Управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформа-
ційної економіки вимагає не тільки виробничих, 
економічних, кадрових змін, але й організацій-
них, спрямованих на максимальне досягнення 
відповідності промислового підприємства вимо-
гам інформаційної економіки задля забезпечення 

найбільш повного використання виробничого 
потенціалу підприємства на основі використання 
ринкових переваг інформаційної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розроблення організаційного забезпечення 
управління на промислових підприємствах розгля-
далися в роботах таких науковців, як М.Г. Чумаченко, 
О.П. Савченко, В.Г. Коренев [1], В.М. Гриньова [2], 
І.С. Грозний [3; 12], В.В. Рябенко [4] О.В. Харчишина 
[5], О.М. Ястремська [6], О.С. Квілінський [7–11], 
Н.М. Далевська, С.І. Кравченко [12], В.М. Лахно 
[13], В.В. Ткаченко [14], проте з точки зору роботи 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

174 Випуск 43. 2020

підприємства в умовах інформаційної економіки 
залишились недостатньо відкритими.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування додаткових функцій персоналу як удоско-
налення організаційного забезпечення управління 
розвитком промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під організаційним забезпеченням управління 
розвитком промислового підприємства в умовах 
інформаційної економіки необхідно розуміти узго-
дженість методів та засобів вжиття визначених 
заходів з формування стратегії розвитку підприєм-
ства з урахуванням вимог інформаційної економіки 
в процесі сумісного функціонування керівників та 
виконавців у сфері розподілу зони їх обов’язків та 
відповідальності. В основу організаційного забез-
печення управління розвитком промислового під-
приємства в умовах інформаційної економіки має 
бути покладено нормативно-правове регулювання 
діяльності підприємства з урахуванням специфіки 
його функціонування в зовнішньому середовищі.

Організаційне забезпечення управління розви-
тком промислового підприємства в умовах інфор-
маційної економіки має включати сукупність від-
повідних засобів та методів організації взаємодії 
між окремими виконавцями та керівниками на 
основі відповідного нормативного забезпечення. 
До організаційного забезпечення управління роз-
витком промислового підприємства в умовах 
інформаційної економіки необхідно додати схему 
організаційної структури управління підприєм-
ства, перелік працівників, посадові інструкції, уні-
фіковані нормативні документи та інші внутрішні 
розпорядчі документи.

Для промислового підприємства, а саме маши-
нобудівного, інформаційну економіку пропонуємо 
розглядати в розрізі автоматизації управління за 
такими основними напрямами:

– дослідження та оптимізація систем управ-
ління промисловими підприємствами;

– розроблення й реалізація економіко-матема-
тичних та інформаційних моделей систем управ-
ління промисловими підприємствами;

– формалізація бізнес-процесів підприємства 
до рівня функціональних моделей і моделей пото-
ків даних;

– впровадження баз знань і баз даних інфор-
маційних систем підприємств;

– впровадження, експлуатація та супровід 
інформаційних систем управління підприємствами 
класу MRP II і ERP;

– впровадження спеціалізованих IT-рішень, 
максимально орієнтованих на специфічні бізнес-
процеси різних галузей (виробництво, видобу-
ток, зв’язок, освіта, бюджетна сфера, державне 
управління).

Таким чином, оптимальною для машино-
будівного підприємства є інтегрована система 

управління, заснована на використанні єдиної 
інформаційної бази, побудованої на єдиній ідео-
логії, яка охоплює організаційні, програмні, техно-
логічні, методичні та інші аспекти системи управ-
ління за такими напрямами, як технічна підготовка 
виробництва; керування виробництвом; управ-
ління матеріально-технічним забезпеченням; 
управління витратами; збут і маркетинг; бухгал-
терський і податковий облік; управління персона-
лом; планування та облік заробітної плати; аналіз 
господарської діяльності.

Система повинна інтегрувати всю управлінську 
інформацію, видавати її у вигляді, зручному для 
аналізу та ухвалення рішень. Маючи всю необ-
хідну інформацію про реальний поточний стан 
підприємства, яка структурована таким чином, що 
виявляються всі «вузькі місця», керівник контр-
олює всю виробничо-господарську діяльність. Це 
є головним фактором, основною умовою того, 
що підприємство отримає віддачу від інвестицій, 
спрямованих на розвиток інформаційних техноло-
гій на підприємстві.

Важливою умовою впровадження системи 
автоматизованого управління є те, що її впрова-
дження має проходити спільно з працівниками 
підприємства. Крім того, проводиться аналіз 
потреб підприємства, досліджуються специфіка 
та принципові особливості його виробничо-госпо-
дарської діяльності, здійснюються розроблення, 
налаштування й конфігурація системи відповідно 
до специфіки підприємства. За необхідності від-
буваються доопрацювання системи, навчання й 
перекваліфікація персоналу відповідно до цієї 
специфіки.

За такого підходу процес впровадження дово-
диться до кінцевого результату з точки зору під-
приємства, оскільки під час індивідуального роз-
роблення та налагодження системи враховуються 
всі особливості до найменших нюансів. Причому 
під час впровадження відбувається не тільки 
налаштування системи, але й консалтинг, що дає 
змогу використовувати весь попередній досвід і 
сучасні концепції автоматизації управління під-
приємством. При цьому адаптація системи під 
конкретне підприємство відбувається з макси-
мальною орієнтацією на сформовані структури й 
методи управління.

На основі проведеного аналізу організаційної 
структури управління підприємства та ключових 
посадових обов’язків персоналу під час форму-
вання та виконання замовлення на виробництво 
продукції можна зробити висновок, що реаліза-
ція концепції управління розвитком підприємства 
в умовах інформаційної економіки вимагає здій-
снення суттєвих змін в реорганізації наявної 
структури управління, а саме необхідний комплекс 
нових функцій наявних служб та відділів підпри-
ємства (табл. 1).
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Таблиця 1
Перелік додаткових функцій персоналу в результаті впровадження концепції управління 

розвитком підприємства в умовах інформаційної економіки
Відділ Посада Нові функції (додаткові)

1 2 3
Проєктно-конструкторський 
відділ (ПКО)

Заступник голови 
правління з 
наукової роботи

Встановлення відповідності промислового підприємства 
умовам інформаційної економіки;
оцінювання конкурентоспроможності підприємства;
проведення системного аналізу для визначення інтегрального 
показника конкурентоспроможності;
оцінювання конкурентоспроможності інформаційних потоків, 
якості оброблення інформації на промисловому підприємстві;
побудова інформаційних систем моніторингу зовнішнього 
середовища;
аналіз конкурентоспроможності промислового підприємства в 
макрооточенні.

Виробнича служба Заступник 
голови правління 
з підготовки 
виробництва та 
логістики

Проведення системного аналізу для розподілу заходів з 
модернізації між підрозділами підприємства;
встановлення залежностей між виробничими підрозділами під 
час вжиття заходів розвитку відповідно до вимог інформаційної 
економіки;
виконання первинного набору можливих заходів з модернізації 
виробництва;
встановлення послідовності заходів розвитку та їх 
пріоритетності;
проведення розрахунку потреб у ресурсах;
групування окремих заходів розвитку відповідно до умов 
інформаційної економіки в окремі проєкти;
проведення розрахунку наслідків заходів з модернізації 
виробництва для підприємства;
проведення розрахунку наслідків заходів з модернізації 
виробництва підприємства для контрагентів, споживачів та 
конкурентів;
проведення оцінювання заходів з модернізації виробництва 
промислового підприємства у сфері автоматизації та 
інформатизації;
проведення системного аналізу узгодження спеціалізованих 
бізнес-процесів з управлінськими бізнес-процесами;
інтеграція систем управління спеціалізованими бізнес-
процесами до загальної системи управління промисловим 
підприємством.

Служба якості Начальник відділу 
якості, метрології та 
сертифікації

Оцінювання впливів заходів на якість управлінських рішень та 
оптимізації проєктів розвитку управлінської сфери;
розроблення інструментів збереження, якості контролю та 
попередньої обробки управлінської інформації;
оцінювання якості управління щодо конкурентоспроможності 
промислового підприємства.

Бухгалтерія (планово-
економічний відділ)

Старший економіст Проведення порівняльного оцінювання 
конкурентоспроможності промислового підприємства;
проведення оцінювання спроможності промислового 
підприємства до впровадження нових технологій;
надання інтегрованої кількісної оцінки конкурентоспроможності;
надання кількісної оцінки інформатизації та автоматизації 
бізнес-процесів;
визначення конкурентної позиції промислового підприємства в 
ринковому середовищі;
проведення оцінювання наявності у підприємства 
висококваліфікованого персоналу;
проведення оцінювання кваліфікації персоналу у сфері 
інформаційних технологій;
оцінювання наявності ресурсів (фінансових) для проведення 
модернізації та впровадження новітніх технологій.

Виробнича служба Начальник 
виробництва

Проведення оцінювання ефекту від вжиття заходів з 
модернізації виробничої сфери;
проведення оцінювання узгодження проєктів модернізації 
виробничої сфери до умов інформаційної економіки;
проведення оцінювання наслідків модернізації для 
конкурентоспроможності підприємства та фінансового 
результату.
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Таким чином, можна зробити висновок, що в 
результаті реалізації концепції управління розви-
тком промислового підприємства в умовах інфор-
маційної економіки виникнуть додаткові нові функ-
ції персоналу проєктно-конструкторського відділу, 
виробничої служби, служби якості, планово-еко-
номічного відділу та відділу IT. З урахуванням 
того, що додаткові функції розподіллено між наяв-
ним персоналом, впровадження нових посад вна-
слідок реалізації концепції управління розвитком 
промислового підприємства в умовах інформа-
ційної економіки не є обов’язковим, що робить 
запропоноване організаційне забезпечення мало-
витратним за коштами та часом.

Висновки з проведеного дослідження. Для 
забезпечення реалізації механізмів оцінювання 
конкурентоспроможності підприємства в інфор-
маційній економіці та модернізації виробничої 
сфери згідно з вимогами ринкового інформа-
ційного середовища слід вжити таких заходів, 
як автоматизації виробництва та забезпечення 
гармонійності між вхідними та вихідними інфор-
маційними потужностями бізнес-процесів про-
мислового підприємства, запровадження підходу 
до розроблення організаційного забезпечення 
управління розвитком промислового підприєм-
ства в умовах інформаційної економіки на основі 
діючої організаційної структури управління під-
приємством внаслідок розроблення додаткових 
функцій персоналу.
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