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Конкретизовано
поняття
автоматизована
інформаційна
система. Ідентифіковано функціональні модулі
інформаційного забезпечення прогнозування
діяльності підприємства. Розглянуто можливі
етапи прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу. Описано
структурні елементи квантованої інформації.

Аннотация. Конкретизировано понятие автоматизированная информационная система.
Идентифицированы функциональные модули
информационного обеспечения прогнозирования деятельности предприятия. Рассмотрены
возможные этапы прогнозирования индикаторов производства на основе системного подхода. Описаны структурные элементы квантованной информации.
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Постановка проблеми. Реалізація основних
підходів до прогнозування індикаторів виробництва машинобудівних підприємств в умовах невизначеності, наприклад застосування концепції віртуального ринку в процесі стратегічного
планування або застосування декомпозиційного
підходу, потребує розробки складних економікоматематичних моделей, від точності яких залежить якість цих прогнозів. Вони лежать в основі
формування інформаційних систем підприємств,
під якими розуміють систему збору, збереження,
обробки, накопичення, пошуку та передачі даних
в процесі прийняття управлінських рішень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Поняття «система» досить широко використовується в усіх областях знань, але немає єдиного
загального визначення для характеристики усіх
часткових випадків. М. Месарович, Я. Такахара,
Ф. Перегудова розглядають систему як набір певних елементів та зв’язків між ними [1; 2; 3]. Засновником теорії систем у 30-х роках ХХ ст. вважають Л. фон Берталанфі, який визначав систему
як «комплекс компонентів, що взаємодіють між
собою» [4, с. 158] або як «сукупність елементів,
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які знаходяться у певних взаємовідносинах один
з одним та з відповідним середовищем» [5; 6].
Особливе місце серед систем займають інформаційні, під якими розуміють систему збору, збереження, накопичення, пошуку та передачі даних
в процесі управління, планування та організації
виробництва [7; 8]. Достатньо поширеним є визначення «автоматизованих інформаційних систем» (АІС), до яких відносять лише ті ІС, в яких
для збору, збереження, накопичення, пошуку та
передачі даних використовуються засоби обчислювальної техніки [9; 10].
Виокремлення невирішених раніше частин
загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Основна проблема отримання керівниками підрозділів підприємства управлінської
інформації полягає в тому, що вона має бути своєчасною, достовірною та в необхідному обсязі.
Тому для ефективного стратегічного планування
діяльності підприємства доцільним є вдосконалення процесу прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу.
Метою наукового дослідження є практичні
рекомендації щодо вдосконалення інформацій-
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ного забезпечення прогнозування індикаторів
виробництва для підвищення обґрунтованості
прийняття управлінських рішень менеджментом
підприємства.
Обґрунтування отриманих наукових результатів. Бази даних інформаційних систем
сьогодні стають одними з найважливіших джерел інформації сучасного підприємства. У свою
чергу, придбання передового програмного забезпечення призначеного для управління підприємством фактично дозволяє отримати його
складову – знання, за незначну частину ціни їхнього нагромадження. Таким чином, еволюційне
вдосконалювання інформаційного забезпечення
підприємства в перспективі стає одним з найважливіших засобів його управління.
Математичний інструментарій, що використовується для підтримки прогнозування в процесі стратегічного планування діяльності підприємства, має споживну вартість тільки у випадку
його реалізації у вигляді діючого програмного
забезпечення.
Розробка інформаційних систем повинна
включати в себе автоматизацію процесу прогнозування з акцентом на комплексний підхід,
оскільки використання лише одно з методів прогнозування не забезпечить достатню точність. У
свою чергу, перевагою комплексного методу, крім
більш досконалого прогнозу, є висока достовірність розрахунків фактично отриманих значень
показників впливу, а також особливо детальний
аналіз відхилень реальних даних від прогнозних.
Відповідно до особливостей взаємозв’язків у
логічній інформаційній моделі прогнозування
індикаторів виробництва на засадах системного
підходу автоматизована інформаційна система,
як засіб вдосконалення характеристик інформаційної системи підтримки прогнозування, повинна включати такі функціональні модулі:
1. Автоматизоване прогнозування на основі
багатофакторної моделі (проводиться аналіз показників попиту, виробництва та невизначеності
на результат і будується регресійна лінія зв’язку).
2. Автоматизоване експертне прогнозування
(система передбачає фіксацію прогнозів відповідної кількості експертів).
3. Автоматизоване прогнозування на основі
декомпозиційного підходу (передбачає поєднання якісних та кількісних методів).
4. Автоматизоване прогнозування на основі
S-подібної функції (аналізується динаміка зміни
обсягів виробництва під впливом зміни часу).
5. Автоматизоване прогнозування етапу жит-
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тєвого циклу продукції (оснований на концепції
віртуального ринку).
Етапи інформаційного забезпечення прогнозування індикаторів виробництва підприємства
на засадах системного підходу:
1. Формування бази даних довідників. Довідники виступають основою у подальшому прогнозуванні та характеризуються своєю універсальністю, оскільки можуть бути застосовані для
великої кількості моделей. Етап реалізовується
шляхом введення користувачем даних про фахівців із досліджуваних питань, переліку показників невизначеності середовища існування ринку
та прогнозних об’єктів. Форми, які використовуються на даному етапі: «Експерти», «Показники
прогнозування», «Об’єкти прогнозування», –
пункт головного меню «Довідники».
2. Заповнення вхідних даних моделі. Користувачеві інформаційних систем із переліку доступних чинників необхідно вказуються ті, які відносяться до відповідного об’єкту прогнозування (з
уточненням скороченого позначення та одиниць
виміру) та заповнити їх фактичними та прогнозними значеннями. Показник часу повинен вказуватися автоматично інформаційною системою,
оскільки без нього неможливо розрахувати прогноз.
3. Вибір параметрів прогнозування. Розробники прогнозу повинні вказати відповідній системі,
що розрахунки необхідно робити за комплексним підходом, відібрати показники невизначеності по даному об’єкту і прогнозу, а також зазначити кількість періодів на які здійснюється
прогнозування. Така кількість передбачає існування необхідних вхідних параметрів моделі, які
були вказані на попередньому етапі. У випадку,
якщо інформації не вистачає, то автоматизована
інформаційна система повинна видати відповідне повідомлення та користувачеві необхідно буде
повернутися на попередній етап дослідження.
4. Введення прогнозних значень експертів. Передбачає відбір експертів із присвоєнням вагових
коефіцієнтів, що відносяться до прогнозування
за результативним показником, а також введення
оптимістичного та песимістичного прогнозного
значення по кожному експерту на таку кількість
періодів, які були зазначені на попередньому етапі. Після цього система самостійно повинна розраховувати середньозважені прогнозні значення
на основі важливості кожного з експертів.
5. Автоматизовані розрахунки інформаційної
системи. Відбувається без втручання користувачів і передбачає перевірку повноти та точності
35
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введених даних за результатами якої проводяться автоматичні розрахунки системи. Прогнозна
модель може будуватися на основі комплексного
поєднання методів експертних оцінок (базуються на використанні неповної інформації, інтуїції
та досвіді спеціалістів у певній сфері), екстраполяції та інтерполяції (передбачають проведення
спостереження динаміки зміни продажу продукції, визначення тенденцій та їхнє продовження на
майбутні періоди), а також статистичних методів
(полягають в зборі статистичних даних, які відносяться до певного періоду часу, та на основі
них визначається очікуване значення прогнозованої ознаки).
У разі успішного виконання всіх процедур
автоматизована інформаційна система повинна
відображати такі основні елементи: прогнозну
модель, коефіцієнт детермінації, середнє лінійне
відхилення, коефіцієнт Дарбіна-Уотсона, коефіцієнти кореляції, критерій мультиколінеарності,
коефіцієнт апроксимації. Також на даному етапі
розраховується кореляційна матриця за показниками впливу, що дозволяє видали зайві чинники з моделі. У випадку зміни вхідних параметрів
(значень змінних, кількості показників тощо) повинна існувати можливість автоматичного оновлення моделі.
6. Автоматизоване формування звіту за результатами дослідження. Знову проводиться
без втручання користувачів та передбачає отримання вихідної інформації як результату прогнозування обсягів виробництва з використанням автоматизованих інформаційних систем на
машинобудівному підприємстві. Здійснюється
квантування, що передбачає об’єднання інформації з усіх таблиць бази даних та розміщення її
відповідно до структури вихідної форми:

- мета, об’єкт тип та період прогнозу;
- підсумковий прогноз експертного прогнозування;
- значення показників впливу;
- результати перевірки на адекватність та точність;
- графічне зображення прогнозу.
Звітна інформація може бути використана
для нового прогнозування, тобто відбувається так званий зворотній зв’язок. Доповнення
функціональних характеристики інформаційного забезпечення прогнозування індикаторів
виробництва підприємства можливе за рахунок
дослідження комплексу функціональних характеристик, обґрунтування необхідності впровадження та оцінки ефективності функціонування.
Висновки. Інформаційне забезпечення прогнозування індикаторів виробництва на засадах
системного підходу може бути реалізоване у вигляді автоматизованої інформаційної системи,
що повинна мати у своєму складі такі функціональні модулі, які виконують моделювання
на основі багатофакторної моделі, експертного
методу, декомпозиційного підходу, S-подібної
функції та концепції віртуального ринку. Етапами прогнозування при цьому можуть бути:
формування бази даних довідників, заповнення
вхідних даних моделі, вибір параметрів прогнозування, автоматизовані розрахунки, формування звіту та зворотній зв’язок. Використання
автоматизованого інформаційного забезпечення
підтримки прогнозування обсягів виробництва
підприємств в умовах невизначеності дасть можливість керівникам отримувати корисну інформацію, що у свою чергу сприятиме ефективному
стратегічному плануванню та вчасного прийняття управлінських рішень.
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