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Інформатизація управління промислових підприємств передбачає не тільки наявність 
комп’ютерної техніки і використання прикладного програмного забезпечення для 
автоматизації управлінської діяльності, але й перебудову бізнес-комунікацій підприємства. 
Це потребує попереднього аналізування всіх видів бізнес-комунікацій за їх 
результативністю, вартістю, доцільністю та іншими критеріями. 

 На підставі узагальнення теоретичних досліджень застосування бізнес-комунікацій у 
системі управління промислового підприємства та існуючих підходів щодо їх трактування 
[1-6] можна стверджувати, що загальне поняття бізнес-комунікацій як діяльність будь-якого 
суб'єкта більшість авторів, зокрема трактує як комплекс зусиль зі створення, розвитку та 
підтримки репутації в очах цільових груп громадськості та суспільства в цілому задля 
досягнення рівня довіри до суб'єкта та реалізації цілей у його основній діяльності. 

Основними завданнями бізнес-комунікацій є: 
 створення та утримання іміджу; 
 вивчення зовнішнього впливу на діяльність суб'єкта; 
 налагодження відносин між суб'єктом і цільовими аудиторіями; 
 створення сприятливого соціально-економічного клімату та сприятливого 

середовища для ведення діяльності; 
 допомога суб'єкту економічної діяльності в отриманні точної та своєчасної 

інформації; - пошук, вивчення та виявлення нових можливостей для бізнесу; 
 налагодження комунікацій всередині організації. 
З наведеного переліку можна побачити, що більшість з них в умовах інформаційної 

економіки набуватиме якісних змін, оскільки дозволяє використовувати інформаційні 
технології для покращення власної результативності. 

Оскільки ознакою ефективних та результативних бізнес-комунікацій є системність, то 
система бізнес-комунікацій в умовах інформатизації – це сукупність елементів, які 
безпосередньо пов'язані із цілями, функціями та організаційною структурою суб'єкта 
економічної діяльності, напрямами, змістом інформаційних потоків, каналами та засобами їх 
передачі та розробкою комунікативної стратегії суб'єкта. 

Однією з ефективних відомих методик для вирішення завдання порівняння 
важливості окремих бізнес-комунікацій та сфер їх застосування є експертне опитування. У 
зв'язку з тим, що збір інформації завжди пов'язаний з великими витратами часу і засобів, 
виникає завдання апріорної оцінки інформативності ознак на засадах досвіду фахівців. 
Розповсюдженою формою отримання та узагальнення апріорної інформації є анкетне 
опитування, яке дозволяє виявити оцінки значущості ознак і на їх основі встановити, чи 
варто за певною ознакою збирати інформацію в принципі та потрібну оціню зокрема.  

Можливі різні способи організації анкетного опитування, проте експертами 
заздалегідь потрібно надати складений перелік ознак для кожного критерію, тоді завдання 
експерта зводиться до їх ранжування за ступенем впливу на зазначений критерій [4].  

На етапі оцінювання ефективності та результативності бізнес-комунікацій необхідно 
оцінити: 

 систему захисту, в першу чергу забезпечення безпеки в мережі Інтернет, 
застосування нормативно-правових, соціально-економічних та інших заходів, 
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 здійснення моніторингу і контролю, оцінювання відповідності бізнес-
комунікацій обраним на підприємстві стратегії, планам, стандартам управління.  

Тривалість оцінювання залежить від загального рівня інформатизації, впровадженої 
інформаційної системи та готовності підприємства до змін. 

Відтак, аналізування бізнес-комунікацій сучасного промислового підприємства 
змінилося під впливом інформаційніх технології в напрямку змістовності, трудомісткості, 
напрямку аналізу, що потребує розробки нових методичних підходів та формалізації 
процедур аналізування тощо. 
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Узагальнюючи ці погляди на означення інформаційного забезпечення, можна 
виокремити такі три основні підходи [1, с. 62-64]: 

1. Інформаційне забезпечення – процес задоволення потреб конкретних користувачів 
інформації; 

2. Інформаційне забезпечення – комплекс заходів зі створення і функціонування 
інформаційної системи; 

3. Інформаційне забезпечення – комплекс засобів і методів оформлення документації, 
організації збереження даних, кодування і пошуку інформації про стан і поведінку систем і 
підсистем управління підприємством. 

4. Інформаційне забезпечення – система якісних і кількісних показників, що 
характеризують рівень задоволення суб’єктів управлінської діяльності управлінською 
інформацією та інформаційним технологіями з метою реалізації інформаційною системою 
встановлених цілей та завдань.  

Інформаційне забезпечення формування системи контролю повинно надавати повну, 
об'єктивну, достовірну, своєчасну інформацію про чинники зовнішнього та внутрішнього 
впливу на систему контролю. Одночасно з цим інформаційне забезпечення як етап 
формування системи контролю повинно окреслити можливості використання сучасних 
інформаційних технологій при формуванні системи контролю, тобто визначити доступні 
засоби створення (одержання), зберігання, нагромадження й оброблення, кодування та 
передавання інформації під час формування системи контролю діяльності промислових 
підприємств [2, c. 186-188].  

Інформаційною базою індикативного контролювання на будь-якому підприємстві, де 
розробляються бюджети, є [3]: 

 стратегічний план; договори, угоди, контракти, що укладаються зі споживачами 
продукції (робіт, послуг) підприємства та постачальниками ресурсів; 

 планово-кошторисна документація; 
 результати аналізу бухгалтерської звітності, статистичної звітності за попередні 

періоди, якщо до цього на підприємстві не розроблялись бюджети, у протилежному випадку 
– результати аналізу виконання бюджетів за попередні періоди; 

 прогнозні розрахунки щодо реалізації продукції споживачам, що випливають з 
замовлень, оцінювання рівня попиту на продукцію підприємства, рівня й динаміки 
реалізаційних цін та інших умов ринкової кон'юнктури; 

 економічні норми, затверджені відповідними правовими актами; 
 внутрішні організаційні норми; 
 облікові реєстри підприємства відповідно до вибраної системи управлінського 

обліку; 
 засоби масової інформації, спеціалізовані видання, економічна та фінансова 

література тощо. 
Можна виділити різні підсистеми контролю, які потребують окремих баз даних. 

Зокрема, це такі підсистеми [2-5]: 
 підсистема контролю трудових ресурсів; 
 підсистема контролю матеріальних ресурсів; 
 підсистема контролю фінансових ресурсів; 
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 підсистема контролю інформаційних ресурсів. 
 підсистема контролю природних ресурсів. 

Відтак, інформації та інформаційного забезпечення системи контролю грає особливу 
роль, оскільки є основою обґрунтування прийняття управлінських рішень. Проте вони 
потребують формалізації процедур представлення, зберігання тощо. 
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