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Обґрунтовано механізм інформаційного 
забезпечення управління розвитком екс-
портного потенціалу підприємства як 
особливого функціонального комплексу. 
Досліджено взаємозв’язки між складовими 
частинами механізму інформаційного забез-
печення, які відображають інформаційну 
модель системи управління розвитком 
експортного потенціалу підприємства. 
Визначено режими системи управління між-
народною конкурентоспроможністю під-
приємства. Виокремлено та структуро-
вано підсистему внутрішніх та зовнішніх 
інформаційних блоків у системі управління 
розвитком експортного потенціалу підпри-
ємства.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, 
інформаційний ресурс, система управ-
ління, експортний потенціал, інформаційна 
модель, підприємство, управління розви-
тком, конкурентоспроможність, принцип 
раціоналізму, сфера інформаційно-комуніка-
тивних технологій.

Обоснован механизм информационного обе-
спечения управления развитием экспорт-
ного потенциала предприятия как особого 
функционального комплекса. Исследованы 
взаимосвязи между составляющими меха-
низма информационного обеспечения, кото-
рые отражают информационную модель 
системы управления развитием экспорт-
ного потенциала предприятия. Определены 
режимы системы управления международ-

ной конкурентоспособностью предприятия. 
Выделено и структурировано подсистему 
внутренних и внешних информационных 
блоков в системе управления развитием 
экспортного потенциала предприятия.
Ключевые слова: информационное обе-
спечение, информационный ресурс, система 
управления, экспортный потенциал, инфор-
мационная модель, предприятие, управле-
ние развитием, конкурентоспособность, 
принцип рационализма, сфера информаци-
онно-коммуникативных технологий.

The mechanism of information support in  
the system of management of enterprise’s 
export potential development as a special 
functional complex is substantiated. The inter-
connection between the components of the 
information support mechanism, which reflects  
the information model of the management 
system of management of enterprise’s 
export potential development, is investigated.  
The modes of the system of management of 
the enterprise’s international competitiveness 
are determined. The subsystem of internal and 
external information blocks in the system of 
management of enterprise’s export potential 
development is distinguished and structured.
Key words: information provision, information 
resource, management system, export poten-
tial, information model, enterprise, development 
management, competitiveness, principle of 
rationalism, sphere of information and communi-
cation technologies.

Постановка проблеми. Проблеми інформацій-
ного забезпечення управління розвитком експорт-
ного потенціалу підприємства (далі – ЕПП) є пред-
метом підвищеної уваги сучасних вітчизняних 
і зарубіжних вчених. Більшість із них визнає факт 
існування як прямих, так і обернених зв’язків між 
станом інформаційного забезпечення та рівнем 
міжнародної конкурентоспроможності ЕПП, проте, 
теоретичне обґрунтування причинно-наслідкових 
взаємозв’язків між ними є неоднозначним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Перші серйозні спроби визначення характеру 
впливу інформаційного ресурсу на рівень кон-
курентоспроможності національних експорте-
рів у вітчизняних і зарубіжних працях зроблені 
в останньому десятиріччі ХХ ст. Загальною рисою 
наукового пошуку у них був наголос на технологічні 
аспекти формування, зберігання, обробки й пере-
дачі інформації в системі управління конкуренто-
спроможністю підприємства. Звертаючи увагу на 
такий вектор дослідження, П. Друкер у [1, с. 132] 
зазначає, що в абревіатурі ІТ (інформаційні тех-
нології) увага акцентується на букві Т (технологія) 
та на ролі інформаційних технологій як постачаль-
ника даних. З’ясування технологічного аспекту 

застосування інформаційно-комунікативних тех-
нологій (далі – ІКТ) майже не супроводжується 
доказом того, яким чином інформаційний ресурс 
забезпечує вищий рівень конкурентоспроможності 
підприємства, ніж «традиційні» фактори.

Огляд сучасних наукових праць свідчить про 
існування поглядів, за якими інформаційний фактор 
взагалі не визнається як такий, що самостійно впли-
ває на міжнародну конкурентоспроможність країн 
і підприємств. Так, у роботі [2, с. 20], згідно з неошум-
петеріанським підходом, зазначається, що детермі-
нантами конкурентоспроможності є технології, роз-
мір ринку та доступність ресурсів, а інформаційний 
фактор непрямо – крізь зазначені детермінанти – 
впливає на рівень конкурентоспроможності.

У роботі [3], навпаки, взаємозв’язки між рівнем 
застосування ІТ і рівнем конкурентоспроможності 
визначаються як сутнісні, і робиться наголос на 
тому, що конкурентні переваги розвинених країн 
мають своїм підґрунтям саме розвинену сферу ІКТ.

Позиція економістів І.О. Піддубного, Л.І. Піддуб-
ної, О.А. Шестакової, висвітлена в їх наукових робо-
тах [4–6], полягає в тому, що інформаційний ресурс 
є самостійним фактором, дія якого спроможна поро-
джувати особливий «інформаційний код» міжнарод-
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ної конкурентоспроможності підприємства. Свідчен-
ням цього є прискорене нарощування інформаційної 
компоненти систем управління конкурентоспромож-
ністю в розвинених країнах, яке повністю відповідає 
сучасним теоріям «інформаційного суспільства» 
й «економіки знань», де інформаційний чинник 
вважається домінантою сталого розвитку та ефек-
тивним засобом досягнення конкурентного успіху.  
Це виводить проблему інформаційного забезпе-
чення систем управління розвитком ЕПП на усіх 
рівнях їх організації у центр уваги топ-менеджменту 
вітчизняних підприємств. Невипадково останні 
щорічні Звіти Всесвітнього економічного форуму 
[7–9] присвячені аналізу сучасного стану застосу-
вання ІТ в економічному розвитку країн.

Постановка завдання. Перспективи прориву 
українських підприємств до світового рівня конку-
рентоспроможності значною мірою залежатимуть 
від перетворення інформаційного ресурсу у домі-
нанту їх конкурентоспроможності. Найактуальнішим 
завданнями у цьому напрямку постає розроблення 
і впровадження механізму інформаційного забез-
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печення управління розвитком ЕПП як особливого 
функціонального комплексу, що має включати:

1. інформаційну систему управління розви-
тком ЕПП;

2. інформаційний простір із внутрішнім 
і зовнішнім інформаційними середовищами під-
приємства – суб’єкта експортної діяльності;

3. ІТ накопичення, зберігання, переробки 
та захисту інформації;

4. управлінську інформацію щодо експортної 
діяльності підприємства;

5. інформаційні потоки та ресурси в управлінні 
експортною діяльністю підприємства;

6. інформаційні потреби керівників управління 
розвитком ЕПП.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Взаємозв’язки між складовими частинами меха-
нізму інформаційного забезпечення управління 
розвитком ЕПП як особливого функціонального 
комплексу відображає інформаційна модель сис-
теми управління розвитком ЕПП, авторський варі-
ант якої наведений на рис. 1.

Рис. 1. Інформаційна модель системи управління розвитком експортного потенціалу підприємства
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Ключову роль в інформаційній моделі сис-
теми управління розвитком ЕПП (рис. 1) відіграє 
її інформаційно-аналітичний блок (далі – ІАБ), 
що містить сукупність процедур і методів перма-
нентного збору, зберігання і аналізу актуальної 
та достовірної інформації, необхідної для виро-
блення обґрунтованих управлінських рішень.

Найважливіша характеристика цього блоку 
відображається поняттям «перманентний», що 
акцентує увагу на необхідності саме безперерв-
ного, а не епізодичного, характеру його форму-
вання. Інформаційна потужність ІАБ визнача-
ється тим, наскільки повно й адекватно у ньому 
відображається інформаційний образ (модель) 
зовнішнього ринку (Ізр) та інформаційна модель 
внутрішнього середовища (Івн) системи експорт-
ної діяльності підприємства. Інформація, що фор-
мується у ІАБ на підставі аналізу і обробки вну-
трішньої і зовнішньої інформації, структурується 
і систематизується за принципами, що забезпечує 
її ефективне використання суб’єктами управління.

Для опису процесу функціонування системи 
управління розвитком ЕПП у наведеній інфор-
маційній моделі сформульована мета суб’єкта 
управління позначається функцією Т, потреба 
її переформулювання – функцією R, скорего-
вана мета управління – G, інформаційний образ 
(модель) зовнішнього ринку – Ізр, результати 
експрес- та фундаментальної діагностики стану 
міжнародної конкурентоспроможності підприєм-
ства – відповідно Івн і Івнф, вихідний стан об’єкта 
управління – функцією Р і доцільне управлінське 
рішення – N (рис. 1).

Система управління міжнародною конкуренто-
спроможністю підприємства (рис. 1) може функ-
ціонувати у двох режимах – автономному (управ-
ління без втручання оператора та відповідно до 
визначених критеріїв мети управління) й у режимі 
«діалогового спілкування», отримуючи завдання 
від суб’єкта (оператора) системи управління. 
У режимі «діалогового спілкування» аналіз мож-
ливості виконання завдання за існуючого стану 
функціонування системи управління виконується 
процесом «Формулювання мети управління роз-
витком ЕПП» (рис. 1) на основі: формалізованої 
мети суб’єкта управління (Т); контрольно-діагнос-
тичної інформації щодо причин змін стану об’єкта 
управління (Івнф); формулювання доцільного 
варіанту розвитку ЕПП (G). У випадку неможли-
вості виконання завдання (G) процесом (R) здій-
снюється переформулювання мети управління.

ІАБ (рис. 1) містить інформаційний образ 
зовнішнього ринку (Ізр) і внутрішнього середовища 
(Івн). Інформаційний образ зовнішнього ринку 
формується підпроцесами прийому, фільтрації 
та обробки інформації суб’єктом (оператором) 
системи управління, а внутрішнього середовища – 
підпроцесами моніторингу (спостереження), екс-

прес- та фундаментальної діагностики стану 
ЕПП. Таким чином, в ІАБ формується повна 
інформаційна модель внутрішнього і зовнішнього 
середовища системи управління розвитком ЕПП. 
Обробка інформації, що накопичується у ІАБ, здій-
снюється підсистемами «Інформаційна матриця» 
і «Структурування цілей».

«Інформаційна матриця» розробляється 
у вигляді плоских матриць із рядками, що визна-
чають можливі варіанти дій, та стовпцями, що 
відповідають оцінкам поточної ситуації. На пере-
тині стовпців і рядків матриці здійснюється вибір 
доцільного управлінського рішення, узгодженого 
з метою системи управління розвитком ЕПП. 
Тобто, в межах підсистем «Інформаційна матриця» 
і «Структурування цілей» здійснюється ітератив-
ний пошук доцільного варіанту розвитку ЕПП за 
критерієм адекватності цільового (G) і вихідного 
(Р) станів, тобто, за критерієм G = Р.

Ключова роль ІАБ системи управління роз-
витком ЕПП актуалізує питання структурування 
і систематизації інформації за певними ознаками 
і принципами. Саме навколо цього групується про-
блематика інформаційного синтезу систем управ-
ління розвитком ЕПП. Правильний вибір методу 
систематизації інформації впливає на рівень її 
цінності для суб’єктів управлінського процесу 
та якість продукування управлінських рішень.

Аналіз літературних джерел свідчить про від-
сутність єдності думок вчених щодо методів вирі-
шення цієї проблеми, яку на практиці підприєм-
ства вирішують, орієнтуючись на рекомендації 
органів, що регулюють облікову звітність у кра-
їнах, та з урахуванням цілей і завдань систем 
управління конкурентоспроможністю підприємств. 
На думку автора, вирішення проблеми структу-
рування та систематизації інформації в системах 
управління міжнародною конкурентоспромож-
ністю підприємств має здійснюватися на підставі 
дотримання таких принципів:

1. актуальність – відображення станів серед-
овища та об’єкта управління;

2. достовірність і повнота відображення – мак-
симально точне і повне віддзеркалення об’єктивних 
процесів, факторів і тенденцій розвитку станів 
середовища і об’єкта управління;

3. оперативність – своєчасне відображення  
в певний момент часу станів середовища та об’єкта 
управління;

4. релевантність – відповідність інформації 
вимогам її користувачів (суб’єктів управлінського 
процессу);

5. безперервність – для забезпечення часових 
порівнянь і динаміки змін станів об’єктів спостере-
ження;

6. інформаційна єдність – можливість чіткої 
та однозначної інтерпретації характеру змін (тен-
денцій) у станах об’єктів спостереження.
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Виходячи із цих принципів, автор вважає доціль-
ним здійснювати структуризацію системи інформа-
ційного забезпечення управління розвитком ЕПП 
за такими класифікаційними ознаками, як:

– сфера продукування інформації;
– функціональне спрямування інформації;
– метод обробки (систематизації) інформації.
За ознакою сфери продукування інформація 

в системі управління розвитком ЕПП поділяється 
на внутрішню і зовнішню.

Роль внутрішньої інформації в системі управ-
ління розвитком ЕПП є тактичною, а джерелами її 
формування є форми офіційної звітності підприєм-
ства, які доповнюються матеріалами оперативного 
та управлінського обліку. Зовнішня інформація, на 
відміну від внутрішньої, має різні та заплутані дже-
рела формування, що спрямовані як на інформа-
ційну підтримку, так і на інформаційну дестабілі-
зацію підприємства. За цих умов роль зовнішньої 
інформації є стратегічною, і саме з нею пов’язані 
найбільші труднощі та витрати в інформаційному 
синтезі систем управління розвитком ЕПП.

Висока питома вага зовнішньоекономічної 
складової ВВП України, що у 2016 р. дорівнювала 
приблизно 80–82%, актуалізує питання створення 
в Україні спеціалізованого науково-дослідницького 
центру, аналогічного парадержавним структурам, 
які в зарубіжних країнах здійснюють інформа-
ційно-аналітичну підтримку міжнародного бізнесу 
фірм і корпорацій.

У контексті формування в структурах західних 
корпорацій підрозділів із конкурентної розвідки 
та організацій типу SCIP (Товариство професіо-
налів конкурентної розвідки) важливого значення 
в інформаційному синтезі систем управління роз-
витком експортного потенціалу вітчизняних під-
приємств набуває ефективний захист інформації 
від конкурентів.

За ознакою функціонального призначення 
інформації автор вважає доцільним виокремлення 
інформації, що забезпечує експрес- та фундамен-
тальну діагностику стану управління розвитком 
ЕПП. Інформаційна база, що забезпечує експрес-
діагностику стану ЕПП, має формуватися на під-
ставі публічної звітності підприємства (затвер-
джених форм фінансової звітності) та даних 
міжнародних організацій, що публікуються в офі-
ційних виданнях. Формуванню цієї бази даних 
сприяє перехід в Україні на міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку та на нові форми фінан-
сової звітності підприємств. Фундаментальна діа-
гностика вимагає більш складного інформаційного 
забезпечення у площині як внутрішніх, так і зовніш-
ніх чинників впливу на рівень розвитку ЕПП.

Класифікація за методом обробки визна-
чає аналітичну цінність інформації для суб’єктів 
управління. Із цих позицій внутрішня інформація 
є найбільш надійним підґрунтям розробки управ-
лінських рішень, а її структуризація базується на 
виокремленні чотирьох блоків інформації (рис. 2).

Згідно з рис. 2, підсистема внутрішньої інформа-
ції в системі управління розвитком ЕПП включає:

– інформацію щодо результатів функціонування 
експортоорієнтованих активів підприємства;

– інформацію щодо результатів функціону-
вання активів у розрізі окремих структурних під-
розділів і операційних процесів;

– внутрішні нормативно-планові показники 
функціонування активів підприємства;

– основні кількісні та якісні показники розвитку 
ЕПП.

Зміст і форми кожної із складових внутрішньої 
інформації системи управління розвитком ЕПП 
(рис. 2), як було зазначено вище, визначаються на 
підставі офіційних даних бухгалтерської звітності 
підприємства.
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Блок 4. Основні кількісні 
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розвитку ЕПП 

Рис. 2. Структура підсистеми внутрішньої інформації  
в системі управління розвитком експортного потенціалу підприємства
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Структурування та систематизація зовнішньої 
інформації є більш складним процесом інфор-
маційного забезпечення системи управління роз-
витком ЕПП.

Підходи до вирішення цього питання спрямо-
вані переважно на формування «достатнього» 
обсягу інформації про конкурентів. Проблема 
застосування цих підходів полягає не тільки 
в технологічній складності і вартості процесу 
злому систем захисту інформації підприємств-
конкурентів, а й, насамперед, у високій їх ризи-
кованості, коли прийняття управлінських рішень 
ставиться у залежність від обсягу інформації про 
те, як діють конкуренти. Звуження інформацій-
ного ресурсу системи управління розвитком ЕПП 
до такого рівня значно обмежує її інформаційний 
потенціал, а за умови дефіциту або недостатньої 
якості інформації про те, як діють конкуренти, 
її інформаційна складова частина взагалі стає 
недієздатною.

Підхід до структуризації зовнішньої інформації, 
що пропонується, зокрема, у роботах [4–6], дозво-
ляє виокремити в системах управління розвитком 
ЕПП машинобудування Харківської області блоки 
інформації, які наведені на рис. 3.

Перший блок зовнішньої інформації (рис. 3) 
у певному сенсі формує модель «підприємство – 
національне середовище» і містить інформацію 
щодо загальноекономічних і галузевих показників 
розвитку країни-базування.

У другому блоці (рис. 3) накопичується інфор-
мація, яка відображає модель «підприємство – 
ділове середовище» і яка використовується для 
прийняття оперативних управлінських рішень 
щодо формування і використання активів в екс-
портній діяльності підприємства.

Третій блок (рис. 3) містить інформацію про 
стан та тенденції розвитку зовнішніх ринків, має 
науково-аналітичний характер і адресується 
вищому управлінському персоналу підприємств 
для прийняття стратегічних рішень.
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Рис. 3. Структуризація підсистеми зовнішньої інформації системи управління розвитком ЕПП

У четвертому блоці (рис. 3) накопичується 
інформація щодо нормативно-правового регулю-
вання експортної діяльності підприємств даної 
галузі, що включає національний і міжнародний 
режими її здійснення.

Висновки з проведеного дослідження. 
В основу формування та оцінки ефективності 
інформаційного забезпечення системи управ-
ління розвитком ЕПП необхідно покласти принцип 
раціоналізму. Так, маркетинговий підхід дозволяє 
виявити «ключову подію», яка вирішальним чином 
впливає на зміну стану об’єкта управління і вима-
гає коригування управлінських рішень. Корисним 
є і метод систематизації, що ґрунтується на апа-
раті теорії ймовірності. Доки відхилення не вихо-
дить за межі нормального розподілу ймовірностей 
для даного типу події, ніяких управлінських рішень 
не приймається. Але відхилення, яке виходить 
за межі нормального розподілу ймовірностей, 
є інформацією і вимагає адекватних управлін-
ських дій.

Неможливо ігнорувати і метод накопи-
чення та систематизації зовнішньої інформації, 
що ґрунтується на теорії порогового ефекту.  
Його суть полягає в тому, що почуття змін 
зовнішнього середовища у суб’єкта управління 
починається лише тоді, коли ці зміни досягають 
певного рівня інтенсивності – межі, за якою зни-
ження рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства стає загрозливим і вимагає термінових 
управлінських дій.

«Зворотним» варіантом методу порогового 
ефекту є метод «накопичення незвичайного», 
яке стає нерідко важливим джерелом прийняття 
обґрунтованих рішень в управлінні ЕПП. Світо-
вий досвід свідчить, що звіти управлінських служб 
не здатні замінити особисте спостереження за 
зовнішнім середовищем із боку вищого управлін-
ського персоналу, завдяки якому можливо отри-
мати унікальну інформацію щодо товарів підпри-
ємства та зовнішнього оточення.
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THE ROLE OF INFORMATION SUPPORT IN THE SYSTEM  
OF MANAGEMENT OF ENTERPRISE’SEXPORT POTENTIALDEVELOPMENT

Information support in the system of management of enterprise’s export potential developmenttake 
a significant role in modern studies of domestic and foreign scientists. In modern economic literature  
the existence of both direct and inverse relationships between the state of information provision and the level 
of international competitiveness of the enterprise’s export potential is recognized. However, there is ambiguity 
in the theoretical substantiation of the causal relationships between them.

Information resource is an independent factor. The action of the information resource is capable of generating 
a special “information code” of the international competitiveness of an enterprise. This fact is evidenced by accelerated 
growth of an information component of the competitiveness management systems in the countries. It is in full 
compliance with the modern theories of “information society” and “knowledge economy”. In this case, the information 
factor is considered to be the dominant component of sustainable development and an effective means of achieving 
competitive success. It raises a problem of information provision of management systems for development of an 
enterprise’s export potential at all organizational levels in attention of top management of domestic enterprises.

Prospects for the growth of Ukrainian enterprises to a world-class level of competitiveness will 
depend of a large extent on the transformation of the information resource into dominant component of  
their competitiveness. Crucial tasks in such direction are the development and implementation of a mechanism 
for information management of enterprise’s export potential as a special functional complex.

Also it is impossible to ignore the method of accumulation and systematization of external information based on 
the theory of threshold effect. Its essence lies in the fact that the feeling of changes in the environment in the subject 
of control begins only when these changes reach a certain level of intensity. This level is the threshold for reducing 
level of competitiveness of the enterprise becomes threatening and requires urgent management action.


