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Для определения экономической эффективности пред-
ложенных работ по замене песка отходами Криворожских
ГОКов нами рассмотрено также количество добываемой
руды за период с 2002 по 2009 годы и объемы образующих-
ся, подлежащих гидрозакладке пустот, на Ингульской и
Смолинской шахтах. Полученные показатели добычи руды
и образующихся пустот представлены на рис. 5 и 6.

Как видно из представленных на рис. 1–4 данных
стоимость гидрозакладочных работ в общей смете по до-
быче руды составляет по Ингульской шахте 15,59 %, на
Смолинской шахте — 19,18 %. При этом стоимость песка
в гидрозакладке на Ингульской шахте составляет 22,3 %,
а на Смолинской шахте — 18,6 %. Следовательно, сто-
имость непосредственно песка в общей структуре себес-
тоимости добываемой руды по Ингульской шахте находит-
ся на уровне 3,48 %, а на Смолинской шахте — 3,57 %.

Таким образом, предлагаемый вариант использования
отходов Криворожских ГОКов на урановых шахтах ГП
«Вост ГОКа» является экономически и экологически обо-
снованным. Проводимые исследования являются началом
разработки комплексной программы ресурсосбережения
при добыче урановых руд Украины с целью улучшения
экономических показателей выпускаемого уранового кон-
центрата. При этом в полной мере будет реализовываться
концепция устойчивого развития, включающая соци-
альные, экологические и экономические аспекты.
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Рис. 5. Показатели добычи руды и образующихся пустот
шахты Ингульская

Рис. 6. Показатели добычи руды и образующихся пустот
шахты Смолинская

В статті наведені основні підходи до управління
інформаційними потоками бізнес-діяльності промисло-
вих підприємств України. Дані підходи визначені по 3-
х напрямках, а саме: управління інформаційними пото-
ками і його складові, ступені формування інформацій-
ної системи управління і формалізація процесу розвит-
ку (розробка процедур управління).
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Постановка проблеми.
За різними оцінками фахівців, керівники — уп-

равлінці витрачають від 30 до 80–95 % свого часу на
роботу з інформацією, це є цілком закономірно, тому
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що наявність актуальної і достовірної інформації, її
своєчасне поширення вважається чи не найважливіши-
ми передумовами забезпечення ефективного управлі-
ння. Промислові підприємства України в цьому питанні
виключення, тому потребують виділення основних
підходів до управління інформаційними потоками
бізнес-діяльності. Це необхідно для того, щоб інфор-
маційне забезпечення підприємства було не лише фор-
малізованим, а й достатнім і доступним всім ланкам
управління, тобто представляло собою складну соціаль-
но-економічну систему.

Аналіз останніх наукових досліджень.
Деякі сторони проблематики управління інформац-

ійними потоками бізнес-діяльності промислових
підприємств України розглядаються у наукових публікац-
іях таких авторів як В. А. Верба, О. Г. Додонов, Д. И. Ісаєв,
З. П. Румянцева, Н. Ю. Рєкова, С. А. Мєзєнцева та ін.

Мета статті.
Розглянути основні підходи до управління інфор-

маційними потоками бізнес-діяльності промислових
підприємств України.

Результати.
Завдання формування єдиного інформаційного за-

безпечення системи управління промисловим підприє-
мством в складних ринкових умовах набуває важливості,
що висуває певні вимоги як до управління інформацій-
ними потоками, так і до методів і інструментів, які при
цьому використовуються.

Інформаційні потоки — це впорядкована кількість
інформаційних документів, що циркулюють в інфор-
маційній системі [2, С. 24].

Відповідно до вищенаведеного поняття управління
інформаційними потоками — це направлення впорядко-
ваної кількості інформаційних документів в потрібному
напрямку.

Отже для оптимізації управління інформаційними
потоками необхідно виділити основні підходи по 3-х
напрямках:

1. Управління інформаційними потоками промис-
лових підприємств і його складові.

2. Ступені формування інформаційної системи уп-
равління на промислових підприємствах України.

3. Формалізація процесу розвитку промислових
підприємств (розробка процедур управління).

Отже управління інформаційними потоками бізнес-
діяльності діяльності промислових підприємств Украї-
ни включає певні компоненти (рис. 1), а саме стратег-
ічну, функціональну, організаційну, інформаційну і
фінансову.

Розглянемо більш докладно кожну зі складових уп-
равління інформаційних потоків представлених на рис. 1.

Стратегічна компонента складається з цілей
підприємства в цілому, а також цілей окремих
підрозділів. Таким чином стратегічну компоненту про-
мислових підприємств України можна представити у
вигляді дерева цілей, досягнення яких необхідно для
отримання оптимальних результатів (рис. 2).

Глобальна ціль підприємства (місія) є орієнтиром
підприємства, запланованим результатом діяльності. В
свою чергу, підприємство - це система, що складається
із множини системних одиниць. Тому завдання засто-
сування методу побудови дерева цілей - перетворення

головної цілі організації у цілі окремих підрозділів, що
працюють разом на один результат, таким чином загаль-
на мета розкладається на окремі складові.

Стратегічна компонента управління інформаційни-
ми потоками промислових підприємств України є вих-
ідною базою для складання функціональної компонен-
ти, яка також має вигляд ієрархічного функціонального
дерева (рис. 3).

Наступною складовою управління інформаційними
потоками серед зазначених на рисунку 1 є організаційна
компонента. Для побудови організаційної компоненти
проаналізовано взаємозв’язок між центрами відповідаль-
ності (рис. 4) і використовуючи матричний метод, завдя-
ки якому рівень деталізації функцій відповідає рівню де-
талізації організаційних ланок, і взаємозв’язок організа-
ційної та функціональної структури відбувається при
формуванні матриці-розподільника функцій і звітності
про їх виконання по організаційним ланкам, побудовано
матрицю — розподільник функцій і звітів про виконання
центрами відповідальності (таблиця 1).

Як відомо основною складовою системи управлін-
ня (СУ) підприємствами є фінансове управління. Саме
для забезпечення дієвого фінансового управління про-
мислових підприємств України на рисунку 1 зазначено
фінансову компоненту. В основі фінансової компонен-
ти лежить точний опис підприємства у розрізі джерел та

Рис. 1. Складові управління інформаційними потоками

Рис. 2. Стратегічна компонента для промислових
підприємств України
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структури формування його доходів і витрат з певним
розподілом відповідальності. Фінансова компонента
будується згідно загального принципу ієрархічності за
методом побудови дерева. Фінансова компонента вра-
ховує особливості фінансового становища підприємства,
отже має розглядатися на кожному промисловому
підприємстві окремо.

Останньою компонентою управління інформацій-
ними потоками на рисунку 1 зазначено інформаційну
компоненту. Інформаційну компоненту можна розгля-
нути через визначення її функцій (рис. 5).

Таким чином вищенаведені компоненти мають до-
статньо високий рівень впливу, а значить правильно
визначені і побудовані компоненти забезпечать оптим-
ізацію управління інформаційними потоками промис-
лових підприємств України.

Наступним напрямком визначення підходів до уп-
равління інформаційними потоками вище зазначено
ступені формування інформаційної системи управління
(далі ІСУ) на промислових підприємствах (рис. 6).

Рис. 3. Функціональна компонента управління
інформаційними потоками промислових

підприємств України

Рис. 4. Організаційна схема інформаційних потоків
промислових підприємств України

Таблиця 1
Матриця розподільник функцій і звітності про їх

виконання підрозділів промислових підприємств України
по центрах відповідальності

Примітка: З — звітність про виконання

Метою інформаційної системи управління є на-
дання можливості управлінцям промислових підпри-
ємств України приймати рішення щодо фінансового
становища підприємства, ґрунтуючись на точній,
своєчасній і всебічній інформації. Вона повинна
органічно з’єднати персональні комп’ютери всіх ла-
нок підприємства. Тільки на цій основі можливе прий-
няття ефективних рішень по управлінню промисло-
вим підприємством.

При формуванні ІСУ по-перше необхідно розгля-
нути короткострокові пріоритетні цілі, які для
більшості промислових підприємств України стандартні
(рис. 7).

Для досягнення цілей, представлених на рисунку 8,
необхідно здійснити певні кроки (таблиця 2).

Дані, отримані в результаті дії інформаційної сис-
теми управління повинні бути обґрунтовані, системати-
зовані і доступні. Реальним завданням інформаційної
системи управління є перетворення даних в інформацію,
що буде відповідати певним інформаційним потребам.
Тому цілі перетворення даних в інформацію будуть на-
ступні: визначення стану і тенденції потреб у викорис-
танні; обчислення навантаження системи; дослідження
відповідності стандартам; ранні попередження і вияв-
лення можливих небезпек.
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Для гарантії корисного майбутнього використання
зібраних даних належним чином, необхідно зробити
чотири кроки управління даними (рис. 8).

Отже формування ІСУ внутрішніх процесів на
промислових підприємствах України потребують пев-
ного контролю. З цією метою необхідно встановити
певну систему контролю і звітності ще на ранній
стадії формування ІСУ. Така система буде здійсню-
ватися управлінцями і буде виконана як автономна
прикладна програма для персонального комп’ютера.
Таким чином система контролю  надасть змогу уп-
равлінцям промислових підприємств України не
лише проконтролювати формування ІСУ, а й краще
зрозуміти її дію.

Останнім напрямком визначення підходів до управ-
ління інформаційними потоками промислових
підприємств України зазначено формалізацію процесу
розвитку промислових підприємств. На сонові усього
вищенаведеного можна сказати, що методом формалі-
зації виступатиме сформована в процесі дії ІСУ звітність.
Складена звітність виступає підсумковою сполучною
ланкою між збором інформації і інформаційними кори-
стувачами. Для розподілу інформації, повідомлення ма-
ють готуватися на регулярній основі, частота і рівень
деталізації яких  залежать від потреб управлінців в  ви-
користанні інформації.

Висновок.
Розглянуті в статті основні підходи до управління

інформаційними потоками промислових підприємств
України доводять, що якісне управління промисловим
підприємством неможливо без достатнього, своєчасного
і повного інформаційного забезпечення. Запропоновані
в статті методи оптимізації управління інформаційними
потоками дозволяють сформувати інформаційне забезпе-
чення промислових підприємств України, як складну
соціально-економічну систему незалежно від розміру,
форми власності або галузі діяльності підприємства.
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Рис. 5. Інформаційна компонента та її функції
в управління інформаційними потоками промислових

підприємств України

Рис. 6. Ступені формування ІСУ промислових
підприємств України

Рис. 7. Цілі приоритетного рівня на промислових
підприємствах України

Таблиця 2
Кроки до здійснення цілей приоритетного рівня

Рис. 8. Кроки управління даними на промислових
підприємствах України
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