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Саух І. В. Структура інформаційного потенціалу підприємства в контексті проведення стратегічного аналізу
Метою статті є дослідження структури інформаційного потенціалу підприємства, оцінка його підсистем і глибини стратегічного аналізу на 
підставі рівня стратегічної невизначеності. Доведено, що інформаційний потенціал як система містить підсистему надходження стратегічної 
інформації; підсистему оцінки одержаної інформації; підсистему обробки та передачі стратегічної інформації. Надано оцінку рівня інформацій-
ної насиченості зовнішнього середовища та ступеня використання інформаційного потенціалу залежно від виділених критеріїв. Сформовано 
дескриптивну модель інформаційного потенціалу, застосування якої дозволить оцінити рівень його розвитку у складі фінансового на підставі 
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Стратегічний аналіз як важлива функція стратегіч-
ного менеджменту дозволяє уточнити та обрати 
стратегію розвитку підприємства, контролювати 

процеси стратегічних змін та адаптації підприємства до 
зовнішніх умов господарювання. Для якісного прове-
дення стратегічного аналізу досить важливим є якісне 
інформаційне забезпечення. Часто надмірне уповільнен-
ня стратегічного аналізу може призвести до підвищення 
ризиків прийняття необґрунтованих стратегічних рі-
шень. Підвищити якість та результативність стратегіч-
ного аналізу можуть налагоджена система стратегічної 
інформації, якісне використання необхідних методів 
стратегічного аналізу, наявність успішних експертів та 
спеціалістів-аналітиків, оволодіння методами страте-
гічного аналізу керівниками організацій, підвищення 
їхньої стратегічної поінформованості. Оскільки однією 
зі складових фінансового потенціалу підприємства є ін-
формаційний потенціал, для проведення стратегічного 
аналізу підприємства важливим є його оцінка, що обу-
мовлено тим, що в сучасних умовах господарювання ін-
формація перетворюється на важливий ресурс у системі 
управління підприємством. 

Метою статті є дослідження структури інформа-
ційного потенціалу підприємства, оцінка його підси-
стем і глибини стратегічного аналізу на підставі рівня 
стратегічної невизначеності. 

Досліджуючи питання інформаційного забезпе-
чення системи фінансового потенціалу, будемо ототож-
нювати його з інформаційним потенціалом. У науковій 
та навчальній економічній літературі інформаційний по-
тенціал у складі економічного потенціалу підприємства 

виділяється незначною кількістю науковців, зокрема [3; 
7–9; 13]. При формуванні фінансового потенціалу під-
приємства інформаційному потенціалу необхідно при-
діляти особливе значення, оскільки він є основою для 
прийняття стратегічних управлінських рішень та оцінки 
їх результатів. 

Формування та ефективна реалізація інформацій-
ного потенціалу підприємства залежить від сформова-
них підсистем отримання, оцінки та обробки стратегіч-
ної інформації. Інформаційний потенціал як, з одного 
боку, складова фінансового потенціалу підприємства, а, 
з іншого – окрема самостійна система, містить: підсис-
тему надходження стратегічної інформації; підсистему 
оцінки одержаної інформації; підсистему обробки та пе-
редачі стратегічної інформації. Підсистема надходжен-
ня стратегічної інформації формується під впливом зо-
внішніх та внутрішніх інформаційних джерел (табл. 1). 

Важливою складовою інформаційного потенціа-
лу є підсистема оцінки стратегічної інформації, 
яка дозволяє визначити відповідність вимогам, 

сформованим до інформації, необхідної для прийняття 
управлінських рішень. Основною вимогою до стратегіч-
ної інформації є її корисність для прийняття виважених 
управлінських рішень, які мають стратегічне спряму-
вання. Для виконання цієї вимоги інформація повинна 
відповідати таким критеріям, як повнота; своєчасність; 
доцільність; достовірність; зрозумілість; достатність; 
ефективність. Вимоги до внутрішньої інформації мо-
жуть виступати як оціночні критерії при оцінці рівня 
інформаційного потенціалу підприємства. На підпри-

таблиця 1

Склад інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел

№ 
з/п Інформація із зовнішніх джерел та її склад Інформація із внутрішніх джерел та її склад

1

Статистична звітність: показники макроекономічного розвит-
ку (рівень ВВП, рівень доходів населення; індекси інфляції); 
показники розвитку галузі (кількість конкурентів, обсяг 
виробленої продукції або послуг, індекс цін тощо)

Установчі документи, дані фінансового обліку  
та звітності підприємства

2

Інформація валютних, фондових, товарних бірж: показники 
кон’юнктури ринку (види цінних паперів та похідних фінан-
сових інструментів, що обертаються на ринку; динаміка цін  
на ринку; попит та пропозиція на фінансові інструменти тощо)

Дані управлінського обліку: внутрішня управлінська 
звітність; плани діяльності підприємства; дані пере-
вірок відділу внутрішнього аудиту (контролінгу); 
інформація про розроблену стратегію діяльності 
підприємства

3
Інформація про стан конкурентів та контрагентів з 
оприлюдненої фінансової звітності на сайтах, у періодичних 
виданнях, бюлетенях

Звіти інших структурних підрозділів підприємства, 
пов’язаних з діяльністю фінансового відділу

4

Нормативно-правова інформація: законодавчі акти,  
що регла ментують діяльність підприємства; нормативні 
показники діяльності підприємств галузі; методичні 
рекомендації, що включають нормативні показники для 
фінансових коефіцієнтів, розрахованих на основі звітності 

Інформація зовнішніх аудиторських перевірок: 
виявлені порушення у фінансовій звітності; усунені 
порушення; притягнено винних до відповідальності; 
неефективне використання коштів підприємства тощо 

5 Інформація про динаміку зовнішнього середовища, в якому 
функціонує підприємство Бесіди з керівництвом та спеціалістами

6
Звіти контрольних органів щодо діяльності підприємства: 
виявлені порушення, винні у порушеннях, усунені порушення, 
інформація про сплачені штрафи тощо

Джерело: складено за [2; 4; 5; 8; 10].
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ємстві визначити ступінь досягнення наведених вимог 
доречно шляхом заповнення такої анкети (табл. 2).

таблиця 2

Анкета для визначення рівня оціночних критеріїв 
інформаційного потенціалу

№ 
з/п

Назва оціночного 
критерію 

інформаційного 
потенціалу

Ступінь задоволення 
критерію

так (пози-
тивний 

критерій)

Ні (нега-
тивний 

критерій

1 Повнота

2 Своєчасність

3 Доцільність

4 Достовірність

5 Зрозумілість

6 Достатність

7 Ефективність

Джерело: авторська розробка.

Оцінку рівня інформаційної насиченості зовніш-
нього середовища та ступінь використання інформацій-
ного потенціалу залежно від виділених критеріїв пред-
ставлено в табл. 3. 

таблиця 3

Оцінка рівня інформаційного потенціалу залежно  
від виділених критеріїв 

Загальна сума 
виділених 
критеріїв 

інформаційного 
потенціалу

Рівень 
інформаційної 

насиченості 
зовнішнього 
середовища

Ступінь  
використання 

інформаційного 
потенціалу

1/3 вимог крите-
ріїв визначено  
як позитивні

Низький Низький

2/3 критеріїв  
є позитивними Середній Середній

Понад 2/3 крите-
ріїв є позитивними Високий Високий

Джерело: авторська розробка.

Однак вищенаведений підхід доцільно застосову-
вати для оцінки внутрішньої інформації підпри-
ємства. Для оцінки зовнішньої інформації цю 

методику використовувати складно. У контексті оцінки 
зовнішньої інформації, що надходить на підприємство, 
доцільно ввести поняття «стратегічної невизначеності». 
Удосконалюючи класифікацію економічного аналізу,  
І. Д. Лазаришина виділяє окремо аналіз в умовах неви-
значеності інформації та аналіз в умовах визначеності 
інформації [11]. Однак при проведенні стратегічного 
аналізу мова йде про стратегічну невизначеність, де 
інформаційне забезпечення є недостатнім з причини 
неможливості передбачити зміни зовнішнього серед-
овища. У сучасних умовах стратегічна невизначеність є 
основною концепцією зовнішнього стратегічного ана - 
лізу. Однак на практиці виникає ситуація з багатоманіт-

ністю стратегічних невизначеностей, що потребує їх кла-
сифікації. Природа невизначеності може бути класифі-
кована за різними ознаками, однак найбільш поширеним 
підходом до класифікації є оцінка невизначеності залеж-
но від інформації та її форми, якою користується суб’єкт 
при прийнятті рішень (можливою є ситуація з повною 
відсутністю інформації, її частковою наявністю, неодноз-
начністю тощо) [14]. Оскільки предметом дослідження є 
стратегічна невизначеність, не можемо погодитись з ав-
торами, що вона залежить виключно від дій та поведінки 
суб’єкта. У контексті стратегічного аналізу стратегічна 
невизначеність викликана частково суб’єктивними фак-
торами, однак переважно – об’єктивними (дією факторів 
зовнішнього середовища на підприємство). Особливо-
стями стратегічних невизначеностей є те, що збір інфор-
мації про зовнішнє середовище не впливає на зменшення 
невизначеності, оскільки вона може бути представлена 
непередбаченими подіями або тенденціями. Найчастіше 
підприємства в такому випадку застосовують методику 
сценарного аналізу, коли розробляються декілька варі-
антів майбутніх подій. 

Вибір сукупності процедур і прийомів аналізу стра-
тегічної невизначеності тісно пов’язаний з таки-
ми факторами, як сила впливу та невідкладність 

реагування на вплив факторів зовнішнього середовища. 
У контексті пошуку шляхів подолання невизначеності 
Д. Аакер у своїх наукових дослідженнях зазначає, що 
стратегічні невизначеності, концептуально відмінні від 
стратегічних рішень, пов’язані з конкретними факто-
рами, від котрих залежить результативність стратегії. 
Компанія може обрати один з трьох способів подолання 
невизначеності. По-перше, коли необхідність прийняття 
стратегічного рішення очевидна, а зволікання тягне за 
собою зростання ризиків або витрат, процес необхідно 
завершити. По-друге, можна спробувати знизити рівень 
невизначеності через пошук додаткових даних та аналіз 
інформаційно-ненасиченої області. Для цього можуть 
застосовуватись як спеціальні екстрені команди, так і 
послідовний моніторинг ситуації. Відповідно обсяг ви-
трачених ресурсів залежить від потенційного впливу 
рішення на стратегію та наявного часу. По-третє, не-
визначеності можуть бути частково подолані за допо-
могою розробки сценаріїв [1]. Питання подолання не-
визначеності розглядає А.Т. Зуб. Під невизначеністю він 
розуміє те, що часто рішення доводиться приймати без 
достатньої інформації про фактори середовища, і керів-
никам складно передбачити зовнішні зміни [6]. Харак-
теристики, покладені в основу визначення рівнів неви-
значеності зовнішнього середовища, показано в табл. 4. 
Високий рівень стратегічної невизначеності потребує її 
більш чіткого вимірювання. Пропонуємо застосовувати 
третю представлену в табл. 4 методику та визначати рі-
вень стратегічної невизначеності матричним методом 
на підставі співвідношення сили впливу факторів зо-
внішнього середовища та невідкладності (необхідності 
швидкого реагування на означений вплив), що сприяти-
ме вибору найкращого варіанта здійснення стратегічно-
го аналізу для підприємства.
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Оскільки в сучасних динамічних умовах господа-
рювання необхідна швидка реакція підприємств 
на несприятливий вплив зовнішнього середови-

ща, побудуємо матрицю оцінки стратегічної невизначе-
ності як функцію двох змінних (сили впливу факторів 
зовнішнього середовища та невідкладності (необхідно-
сті швидкого реагування на означений вплив). Відповід-
но до означених областей визначимо глибину проведен-
ня стратегічного аналізу. Якщо вплив є слабким, а не-
відкладність – значна, питання заслуговує моніторингу 
та аналізу. Якщо невідкладність є низькою, а вплив, на-
впаки, сильним, проблема потребує глибокого страте-
гічного аналізу, можливо з використанням сценарного 
аналізу. При високому рівні невідкладності та впливу 
необхідно здійснення стратегічного аналізу командою 
професіоналів-аналітиків або менеджерів з розробкою 
стратегії розвитку підприємства (рис. 1).

Виходячи з представленої моделі, рівень інформа-
ційного потенціалу є таким (табл. 5). 

Важливими складовими інформаційного потен-
ціалу підприємства є підсистеми обробки та передачі 
стратегічної інформації, що формуються з кількох філь-

трів. Обробка інформації є складним процесом, який, 
своєю чергою, має власну структуру, що одночасно є 
внутрішньою структурою управління. У науковій літе-
ратурі відсутня єдина позиція про те, що саме включати 
до обробки інформації. Виходячи з логіки управління 
до підсистеми обробки інформації будемо включати 
чотири основні етапи: 1) систематизація інформації;  
2) комбінаторика; 3) прийняття рішення; 4) програму-
вання прийнятого рішення. 

Передача інформації як наступний етап у процесі 
побудови інформаційного потенціалу здійснюється за 
допомогою сигналів інформаційного каналу, який на-
зивається прямим зв’язком. Будь-який прямий зв’язок 
є нормативним, тобто прескриптивною інформацією. 
Зворотний зв’язок як складова інформаційного потен-
ціалу є дескриптивною та описовою інформацією та ви-
ражає властивість системи зберігати власний гомеоста-
зис. На підставі вищезазначених теоретичних викладок 
щодо структури інформаційного потенціалу сформуємо 
його дескриптивну модель (рис. 2).

Складовою частиною інформаційного потенціа-
лу є інформаційні фільтри, через які повинна пройти 

таблиця 4

Методики оцінки стратегічної невизначеності

№ з/п принцип, покладений в основу 
методики оцінки невизначеності Сутність методики Авторський коментар

1
Оцінка невизначеності зовнішнього 
середовища за принципом  
«просте – складне»

Середовище, в якому функціонує 
підприємство, поділяється залежно 
від кількості зовнішніх елементів, 
що на нього впливають, на просте 
та складне

Неоднозначним є підхід до форму-
вання зовнішніх елементів, що впли-
вають на підприємство.  
У сучасних умовах вплив середовища 
є складним

2
Оцінка невизначеності зовнішнього 
середовища за принципом 
«стабільне – нестабільне»

Середовище, в якому функціонує 
підприємство, поділяється залежно 
від динаміки змін на динамічне  
та стабільне

Підхід до поділу середовища  
на стабільне та нестабільне є умов-
ним, оскільки будь-яке підприємство 
діє в динамічному зовнішньому 
середовищі, що не дає можливості 
абстрагуватися від його впливу

3

Оцінка стратегічної невизначеності 
за двома факторами: сила впли-
ву зовнішнього середовища 
на діяльність підприємства та 
невідкладність, тобто необхідність 
швидкого реагування на вплив 
зовнішнього середовища

Складається матриця, що визначає 
рівень стратегічної невизначеності, 
що надає можливість визначити 
рівень глибини та необхідності про-
ведення стратегічного аналізу

Методика найбільш придатна при 
проведенні зовнішнього аналізу

Джерело: авторська розробка.

таблиця 5

Рівень інформаційного потенціалу підприємства та глибина стратегічного аналізу на підставі оцінки рівня стратегічної 
невизначеності підприємства

№ з/п Рівень стратегічної 
невизначеності

Рівень інформаційного 
потенціалу

Необхідність глибини стратегічного 
аналізу

1 Стратегічна невизначеність низька Високий Моніторинг зовнішнього середовища

2 Стратегічна невизначеність середня Середній Моніторинг зовнішнього середовища  
та тематичний аналіз

3 Стратегічна невизначеність висока Низький Глибокий стратегічний аналіз

Джерело: авторська розробка.
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–  моніторинг середовища 

–  моніторинг та аналіз зовнішнього середовища 

–  глибокий стратегічний аналіз 

Невідкладність  

Вплив 

Рис. 1. Матриця оцінки стратегічної невизначеності
Джерело: складено за [1; 6; 14].

інформація про зовнішнє середовище перед тим, як 
надійти до підприємства. Це перший фільтр, і важливе 
значення має його відкритість. Якщо фільтр відкритий 
достатньо, щоб охопити зовнішнє середовище в його ба-
гатоманітності, одержане підприємством уявлення про 
нього буде відповідати дійсності. Якщо ж фільтр відсіює 
надмірно багато, дані, які одержить організація, будуть 
відбивати дійсність у викривленому та надмірно спро-
щеному вигляді [12]. Першим інформаційним фільтром 
будемо визначати обрані методи аналізу зовнішнього 
середовища. Другим фільтром визначимо відповідність 
внутрішньої інформації встановленим оціночним кри-
теріям, а саме – встановленим вимогам до оцінки вну-
трішньої інформації. 

Застосування сформованої дескриптивної моде-
лі структури інформаційного потенціалу підприємства 
дозволить оцінити рівень інформаційного потенціалу 
підприємства у складі фінансового на підставі отрима-
ної зовнішньої та внутрішньої інформації та визначити 
глибину стратегічного аналізу залежно від рівня страте-
гічної невизначеності. 

ВИСНОВКИ
Дослідження показало, що в існуючих тракту-

ваннях інформаційного потенціалу є змістовні розбіж-
ності. Доведено, що склад інформаційного потенціалу 
необхідно досліджувати в контексті видів інформації, 
що його формують. Це означає, що інформаційний по-
тенціал підприємства представлений оперативною, так-
тичною та стратегічною інформацією. З одного боку, він 

є складовою фінансового потенціалу підприємства, а,  
з іншого – окремою самостійною системою, яка міс-
тить: підсистему надходження стратегічної інформації; 
підсистему оцінки одержаної інформації; підсистему 
обробки та передачі стратегічної інформації. Важливою 
складовою інформаційного потенціалу є підсистема 
оцінки стратегічної інформації, яка дозволяє визначи-
ти відповідність вимогам, сформованим до інформації, 
необхідної для прийняття управлінських рішень. Вимо-
ги до внутрішньої інформації у статті використано як 
оціночні критерії при визначенні рівня інформаційного 
потенціалу підприємства. Надано оцінку рівня інформа-
ційної насиченості зовнішнього середовища та ступеня 
використання інформаційного потенціалу залежно від 
виділених критеріїв.

Методику оцінки інформаційного потенціалу на 
підставі визначених вимог до інформації доцільно за-
стосовувати при формуванні внутрішньої інформації 
підприємства. Для цілей оцінки зовнішньої інформації 
доцільно ввести поняття «стратегічної невизначенос-
ті». У роботі рівень стратегічної невизначеності оцінено 
матричним методом на підставі співвідношення сили 
впливу факторів зовнішнього середовища та невід-
кладності, що сприятиме вибору глибини стратегічного 
аналізу для підприємства. На підставі вищезазначених 
теоретичних викладок щодо структури інформаційного 
потенціалу сформовано його дескриптивну модель, за-
стосування якої дозволить оцінити рівень інформацій-
ного потенціалу підприємства у складі фінансового на 
підставі отриманої зовнішньої та внутрішньої інформа-
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Рис. 2. Дескриптивна модель структури інформаційного потенціалу підприємства
Джерело: авторська розробка.

ції та визначити глибину стратегічного аналізу залежно 
від рівня стратегічної невизначеності.                   
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