
ISSN 2304-621X. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 52 (1025) 

 

104 

 

Список литературы: 1. Лернер Ю.И Экономические инструменты эмиссии и обращения ценных 
бумаг – Х.: «Тимченко», 2008. – 850 с. 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента – М.: 
Финансы и статистика, 2000. – 346 с. 3. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление 
– М.: Экономика, 1981.–456 с. 4. Лернер Ю.И. Проблемы принятия экономических решений в 
современных условиях – Х.: Консульт, 2003. – 284 с. 

Надійшла до редколегії 22.06.2013 

УДК 311.605 

Новые методы обучения студентов экономических специальностей. Часть VIII. Методические 
положения по проведению активных методов обучения / Лернер Ю. И. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: 
Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: НТУ 
«ХПІ». – 2013. – № 52 (1025). – С. 98–104. Библиогр.: 4 назви. 

У статті наведені нові методи навчання студентів економічних спеціальностей, які в сукупності 
складають вдосконалену систему їх навчання, і включають в себе нові методи проведення практичних 
занять, модульних контрольних та комплексних робіт та їх оцінювання, оцінювання дипломних робіт, 
а також нові методи проведення лекційних занять та розробки комплексних методичних матеріалів з 
дисципліни.  

Ключові слова: система навчання, практичні заняття, модульні контрольні роботи, оцінювання 
диплома, методичні матеріали.  

The article presents new methods of teaching students of economics, which together account for an 
improved system of education, and include new methods of conducting practical classes, modular and 
integrated control and assessments, evaluation of dissertations, as well as new methods of lectures and 
development of comprehensive educational materials on the discipline.  

Key words: departmental teaching, practical employments, modules controls works, evaluation of 
diploma, methodical materials.  
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття присвячена особливостям оцінки інформаційного середовища функціонування та розвитку 
підприємства. Визначено структурні елементи інформаційного середовища функціонування та 
розвитку підприємства. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки інформаційного середовища 
функціонування та розвитку підприємства, який включає кількісну оцінку рівня використання 
внутрішніх ресурсів функціонування та розвитку підприємства та якісну оцінку рівня стратегічної 
спрямованості діяльності підприємства.  

Ключові слова: інформаційне середовище, функціонування підприємства, розвиток підприємства, 
методичний підхід, таксономічний показник 

Вступ. Сучасні умови мінливості та нестабільності ринкового середовища 

вимагають від підприємств необхідності накопичення, обробки та використання 

великої кількості інформації щодо змін в його зовнішньому та внутрішньому 

середовищі. Так, ефективність функціонування та розвитку підприємства 

залежить в значній мірі від своєчасності реакції на ці зміни. Таким чином, 

актуальними питаннями на сьогоднішній день є методи оцінки інформаційного 

середовища функціонування та розвитку підприємства. 
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Аналіз основних досягнень та літератури. На сучасному етапі 

становлення інформаційної економіки питання інформації та інформаційного 

забезпечення діяльності підприємства висвітлюються в роботах Пушкаря О.І., 

Грабовського Є.Н., Левицького С.І., Винарика Л.С. та інших [1; 2; 3]. Зазначені 

автори, в основному, розглядають сутність та етапи інформаційного 

забезпечення підприємства та не торкаються проблем оцінки інформаційного 

середовища.  Спроби оцінити діяльність підприємства в процесі розвитку та на 

різних стадіях зустрічаються в роботах [4; 5; 6; 7].  

Мета дослідження. Тому метою статті є обґрунтування та розробка 

методичного підходу щодо оцінки інформаційного середовища функціонування 

та розвитку підприємства. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити 

такі задачі: визначити структурні елементи інформаційного середовища 

функціонування та розвитку підприємства, проаналізувати підходи щодо оцінки 

ресурсів підприємства, розробити методичний підхід, який включає оцінку всіх 

складових інформаційного середовища. 

Результати досліджень. Ефективне функціонування та розвиток 

підприємства в умовах інформаційної економіки та глобальних інтеграційних 

процесів можливе лише за достатньої, своєчасної поінформованості. Тому 

підприємство повинно досліджувати постійно своє інформаційне середовище та 

проводити його оцінку. 

Під інформаційним середовищем функціонування та розвитку 

підприємства в даному дослідженні будемо розуміти сукупність сфер та умов 

формування та використання релевантної інформації, яка впливає на 

функціонування та розвиток підприємства [8, с. 36]. 

Авторський підхід до структури інформаційного середовища 

функціонування та розвитку підприємства визначено в роботі [8]. Так, 

інформаційне середовище функціонування та розвитку підприємства поділяється 

на внутрішнє інформаційне середовище та зовнішнє, яке представлене 

безпосереднім та загальним інформаційним середовищем. 

Оскільки внутрішнє інформаційне середовище підприємства є більш 

сформованим та доступним для дослідження, то будемо проводити оцінку саме 

внутрішнього інформаційного середовища підприємства. 

Аналіз робіт [5; 7] дозволив запропонувати структуру внутрішнього 

інформаційного середовища на основі ресурсного підходу. Адже, як зазначає 

А.Е. Воронкова в роботі [7], ресурси підприємства виступають не тільки 

об’єктивною основою процесів функціонування та розвитку, а й сприяють 

змінам. Так, внутрішнє інформаційне середовище представлене інформацією про 

техніко-технологічні, кадрові ресурси, інформацією про фінансовий стан і 
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фінансові результати діяльності підприємства, його цілі та стратегію. Саме ці 

елементи підлягають оцінці. 

В роботах [5; 7; 9] оцінка ресурсів підприємства, як правило, реалізується 

через оцінку потенціалу підприємства.  

Слід зазначити, що оцінити кількісно цілі та стратегію діяльності 

підприємства достатньо складно, тому пропонуємо проводити якісну оцінку 

цього елементу інформаційного середовища.  

Таким чином, оцінку інформаційного середовища функціонування та 

розвитку підприємства пропонується поділити на дві частини: кількісна оцінка 

внутрішніх ресурсів підприємства та якісна оцінка стратегічної спрямованості 

діяльності підприємства. Оцінка внутрішніх ресурсів допомагає виявити 

існуючий рівень використання ресурсів та характеризує теперішній стан 

функціонування та розвитку підприємства, а оцінка цілей та стратегії дозволяє 

оцінити рівень спрямованості підприємства функціонування чи розвиток. 

Авторський підхід до визначення етапу функціонування та розвитку 

підприємства на основі оцінки інформаційного середовища наведено на рис. 

В основу кількісної оцінки рівня використання внутрішніх ресурсів 

підприємства покладено підхід, запропонований Ю.Б. Івановим, О.М. Тищенко, 

Н.А. Дробитько в роботі [5] на основі розрахунку таксономічного показника 

рівня розвитку. 

Аналіз робіт [4; 5] дозволив сформувати групи показників інформаційного 

середовища, що характеризують внутрішні ресурси підприємства. Виділено такі 

групи показників, що характеризують внутрішні ресурси підприємства: 

1) техніко-технологічні ресурси, що представлені коефіцієнтом оновлення, 

коефіцієнтом вибуття, фондовіддачею, коефіцієнтом пригодності, 

фондоозброєністю, коефіцієнтом зносу, фондоємністю, механоозброєнністю 

праці, механоозброєнністю виробництва; 2) кадрові ресурси, до яких належать 

темп росту середньооблікової чисельності працівників; темп росту заробітної 

плати; коефіцієнт плинності кадрів; питома вага робочих, що підготовані до 

нових професій, в загальній чисельності; питома вага робочих, що підвищили 

кваліфікацію, в загальній чисельності; питома вага службовців, що пройшли 

перепідготовку, в загальній чисельності; 3) фінансовий стан підприємства 

характеризують маневреність власного капіталу, коефіцієнт забезпеченості 

власними оборотними коштами, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт 

поточної ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт фінансової 

стійкості, коефіцієнт покриття запасів, коефіцієнт автономії, коефіцієнт 

фінансової стабільності; 4) фінансові результати підприємства, до яких відносять 

коефіцієнт оборотності оборотних засобів, коефіцієнт трансформації, коефіцієнт 
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оборотності власних засобів, рентабельність активів, рентабельність власного 

капіталу, рентабельність основних фондів, період окупності власного капіталу.  

 

Рис. Методичний підхід щодо оцінки інформаційного середовища функціонування та 

розвитку підприємства 

Розглянемо основні етапи кількісної оцінки інформаційного середовища 

підприємства. 

На першому етапі формується матриця коефіцієнтів, що характеризують 

використання внутрішніх ресурсів підприємства. Значення показників 

ефективності використання ресурсів за групами, як стверджується в роботі [5], 

відображає сукупні зміни коефіцієнтів за ряд років, що підкреслює 

репрезентативність отриманих кількісних оцінок. 

Далі проводиться розрахунок  звідного показника рівня ефективності 

використання внутрішніх ресурсів підприємства на основі розрахунку 

таксономічного показника рівня розвитку, як запропоновано в [5]. 

Далі необхідно визначити узагальнюючий показник ефективності 

використання внутрішніх ресурсів підприємства – індекс внутрішнього 
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середовища. Індекс внутрішнього середовища підприємства характеризує 

ступінь використання ресурсів підприємства: техніко-технологічних, кадрових, 

ресурсів фінансового стану, ресурсів фінансових результатів підприємства. 

Узагальнений показник пропонуємо розраховувати як середнє геометричне 

окремих показників рівня використання ресурсів за групами ресурсів.  

,4
РФРРФСКРТРВС DDDDI       (1) 

де 
ВСI – індекс внутрішнього середовища, 

ТРD  – зведений показник використання техніко-технологічних ресурсів, 

КРD  – зведений показник використання кадрових ресурсів, 

РФСD  – зведений показник використання ресурсів фінансового стану, 

РФРD  – зведений показник використання ресурсів фінансового 

результату. 

Значення індексу внутрішнього середовища знаходяться в інтервалі (0;1), при 

цьому наближення даного індексу свідчить про високий рівень використання 

ресурсів внутрішнього інформаційного середовища, наближення до 0, навпаки, 

про низький рівень. Для градації індексу внутрішнього середовища пропонуємо 

проводити згідно шкали бажаності Харрингтона. Таким чином, індекс 

внутрішнього інформаційного середовища маже характеризуватись такими 

рівнями: дуже високий [1,0 – 0,8]; високий (0,8 – 0,63]; середній (0,63 – 0,37]; 

низький (0,37 – 0,2]; дуже низький (0,2 - 0] 

Якісна оцінка інформаційного забезпечення функціонування та розвитку 

підприємства проводиться з використанням експертного методу та полягає в 

проведенні анкетування щодо цілей та стратегії функціонування та розвитку 

підприємства та розрахунку індексу стратегічної спрямованості. 

Згідно з визначеннями понять функціонування та розвитку підприємства та 

особливостями цих процесів, що визначені автором в [10], відмінності 

функціонування та розвитку полягають в різних реакціях на зміни зовнішнього 

та внутрішнього середовища, що проявляються у адаптаційних чи 

трансформаційних процесах,  спрямованості цих процесів на досягнення 

відповідно поточних та стратегічних цілей тощо. Згідно сутності та 

особливостей процесів функціонування та розвитку підприємства експертам 

пропонується відповісти на наступні питання анкети, які характеризують 

стратегічну спрямованість діяльності підприємства на процеси розвитку, кожне з 

яких оцінюється за п’ятибальною шкалою: 5 – характеристика присутня у 

повному обсязі, 4 – характеристика присутня частково, 3 – характеристика 

скоріш присутня, ніж відсутня, 2 – характеристика скоріш відсутня, 1 – 

характеристика повністю відсутня: 
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1) діяльність підприємства спрямована на досягнення стратегічних цілей; 

2) на підприємстві відбуваються трансформаційні процеси, що 

проявляються в якісних зиінах складу, струткури та способу функціонування; 

3) домінуючими факторами, що зумовлюють діяльність підприємства, є 

зовнішні фактори прямого та побічного впливу; 

4) підприємство перебуває у перехідному стані; 

5) підприємство намагається змінити спосіб функціонування на основі 

зміни цілей та напрямків розвитку; 

6) у зовнішньому середовищі підприємства відбуваються значні зміни, що 

впливають на його діяльність; 

7) у внутрішньому середовищі підприємства відбуваються значні кількісні 

та якісні зміни; 

8) активна реакція підприємства на зміни у зовнішньому середовищі, що 

виявляється у підготовці до змін та зворотному впливі на зовнішнє середовище. 

За результатами якісного аналізу формується набір показників, які автор 

пропонує називати «показники стратегічної спрямованості діяльності». 

Далі визначається індекс стратегічної спрямованості діяльності на основі 

попереднього розрахунку показників спрямованості. Розрахунок індексу 

стратегічної спрямованості проводиться як середнє арифметичне значення 

показників, що характеризують стратегію та цілі підприємства. 

8
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,      (2) 

де CCI  - індекс стратегічної спрямованості діяльності підприємства, 

nII ,...,1  - показники стратегічної спрямованості за результатами анкети. 

Індекс стратегічної спрямованості діяльності підприємства може 

характеризується трьома рівнями: низький, середній та високий. При цьому 

високий рівень стратегічної спрямованості свідчить про орієнтацію 

підприємства на розвиток, а низький рівень – про спрямованість на 

функціонування, середній рівень може свідчити про перебування підприємства у 

перехідному стані чи невизначеність щодо стратегічної спрямованості. 

Результатом оцінки інформаційного середовища функціонування та 

розвитку підприємства є співставлення результатів кількісної та якісної оцінки, 

що дозволить визначити етап функціонування та розвитку підприємства. 

Висновки. Запропонований методичний підхід щодо оцінки 

інформаційного середовища функціонування та розвитку підприємства дозволяє 

комплексно оцінити внутрішнє інформаційне середовище, а саме, техніко-

технологічні, кадрові ресурси, ресурси фінансового стану та фінансових 

результатів, цілі та стратегію підприємства. Таким чином, даний методичний 
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підхід може бути використаний підприємствами в рамках аналізу та планування 

їх функціонування та розвитку. 
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Методичні аспекти оцінки інформаційного середовища функціонування та розвитку 
підприємства / Мазоренко О. В. // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми управління та 
фінансово-господарської діяльності підприємства – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 50(1023). – 
С. 104–110. – Бібліогр.: 10 назв.  

Статья посвящена особенностям оценки информационной среды функционирования и развития 
предприятия. Определены структурные элементы информационной среды функционирования и 
развития предприятия. Предложен методический подход к оценке информационной среды 
функционирования и развития предприятия, который включает количественную оценку уровня 
использования внутренних ресурсов функционирования и развития предприятия и качественную 
оценку уровня стратегической направленности деятельности предприятия. 

Ключевые слова: информационная среда, функционирование предприятия, развитие предприятия, 
методический подход, таксономический показатель. 

The article is devoted to the peculiarities of  assessment of the information environment of a company’s 
functioning and development. Structural elements of the information environment of a company’s functioning 
and development are defined. Methodical approach of assessment of the information environment of a 
company’s functioning and development that includes quantitative assessment of the level of  use of a 
company’s functioning and development internal resources and qualitative assessment of the level of strategic 
direction of the company is suggested. 

Keywords: information environment, functioning of the company, development of the company, 
methodical approach, taxonomic indicator. 

 

 

 


