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РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В статті розглядаються основні питання розробки структури інформаційної системи 
оцінювання ефективності підприємств хімічної промисловості. Запропонована інформаційна 
система включає бази даних технологічних та економічних показників функціонування хімічно-
го підприємства, блок оцінювання ефективності на основі застосування теорії нечітких мно-
жин, а також інтелектуальну підсистему прийняття рішення, що забезпечить прийняття 
стратегічного рішення на основі оцінювання поточного стану підприємства. Досліджено рух 
інформаційних потоків між різними рівнями управління. 
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Вступ. Хімічна промисловість на даний 
час одна з динамічно розвинених галузей 
України. Підприємства хімічної промисловос-
ті потребують якісного управління, що в свою 
чергу викликає необхідність автоматизації та 
інформатизації всіх сфер виробничої діяльно-
сті. Чим вище рівень керівника, тим складні-
ша задача системного забезпечення його 
управлінською інформацією: розширюється 
коло напрямків, що повинні бути охопленні 
інформаційним забезпеченням, ускладнюєть-
ся задача її інтеграції [1]. Одержання інфор-
мації для прийняття рішень в області управ-
ління виробництвом вимагає переробки знач-
них обсягів даних про виробничо-
господарські операції. Тому від раціональних 
методів та технологічних процесів обробки 
даних нерідко залежить ефективність роботи 
хімічного підприємства в цілому. Розробка 
інформаційної системи оцінювання ефектив-
ності підприємств хімічної промисловості є 
актуальним завданням. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питання інформаційного забезпечення 
на підприємствах різних галузей досліджуєть-
ся у роботах українських та зарубіжних вче-
них Ладанюка А. П. [2], Грабовського Г. Г., 
Богаєнка І. М., Архангельського В. І. [3], Ду-
бового В. М. [4], Павленка В. М. [5], Прокопе-
нко Т. А. [6], Alter S. [7], Kvint V. [8]. Сучасні 
методи автоматизації підприємства хімічної 
промисловості широко використовуються для 
оптимізації таких важливих показників роботи 
хімічного підприємства, як рівень безпеки ро-

бітників, захист навколишнього середовища, 
відповідність стандартам контролю якості. 
Автоматизація технологічних процесів хіміч-
ної промисловості приводить до зниження со-
бівартості продукції, а також максимальному 
збільшенню ефективності виробництва. На 
основі сучасних технологій автоматизації хі-
мічної промисловості її виробничі дані стають 
базою для прийняття управлінських рішень. 
Однак, відсутні такі інформаційні системи, які 
надали б можливості визначення ефективності 
виробництва та представили б траєкторію роз-
витку підприємства на основі отриманої оцін-
ки, що є особливо актуальним при швидко 
змінюваних обставинах, коли необхідно охо-
пити великий обсяг інформації. 

Метою даної статті є розробка структу-
ри інформаційної системи оцінювання ефек-
тивності підприємств хімічної промисловості, 
яка дає можливість для представлення як 
структурованих, так і неструктурованих да-
них про предметну область хімічного вироб-
ництва. 

Викладення основного матеріалу дос-
лідження. Керівника хімічного підприємства 
оточують різноманітні засоби інформатизації 
з новими можливостями, які забезпечують 
одержання і видачу основних видів повідом-
лень і даних. Інформаційні потоки – це фізич-
не представлення та передавання інформації 
від одного підрозділу підприємства до 
іншого [9]. На рис. 1 зображена схема управ-
ління виробничим підрозділом хімічного під-
приємства, а також ієрархія передавання ін-
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формації. Своєчасне оновлення інформації 
достовірним джерелом даних для вирішення 
комплексу завдань, що пов’язані з виробн
чим процесом, а також формування системи
інформаційних потоків. 

 

Рис. 1. Схема управління виробн
підрозділом хімічного підприємства

 
Система інформаційних потоків 

купність фізичних переміщень інформації, яка 
дає можливість здійснити будь-який процес, 
реалізувати будь-яке рішення. Найбільш заг
льна система інформаційних потоків 
потоків інформації, яка дозволяє підприємству 
вести фінансово-господарчу діяльність

Інформаційні потоки забезпечують н
рмальну роботу хімічного підприємства. І
формація, яка збирається в даній інформаці
ній системі для накопичення, зберігання, о
робки, має відповідати наступним вим
гам [10]: 
‒ Своєчасність; 
‒ Достовірність; 
‒ Релевантність (істотність); 
‒ Корисність; 
‒ Зрозумілість; 
‒ Регулярність надходження. 
Упорядкування передачі інформації

включаючи форми носіїв інформації, докум
нти, завжди являє собою одну з найбільш се
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господарчу діяльність [9]. 
Інформаційні потоки забезпечують но-

рмальну роботу хімічного підприємства. Ін-
формація, яка збирається в даній інформацій-
ній системі для накопичення, зберігання, об-
робки, має відповідати наступним вимо-

передачі інформації, 
включаючи форми носіїв інформації, докуме-
нти, завжди являє собою одну з найбільш сер-

йозних і складних проблем, з якими зішто
хуються в процесі виробництва. 

Звичайне формування інформації
мих форм – носіїв інформації – відбувається, 
як правило, за функціональним принцип
Планово-економічна служба породжує і фо
мує, закріплюючи в документах, форми носіїв 
інформації й у цілому забезпечення
ції, необхідної для реалізації закріплених за 
нею функцій. 

На обсяг, характер і форму предста
лення внутрішньозаводських документів зн
чною мірою впливає система зовнішньої зві
ності підприємства, що побудована також 
функціональним принципом. Це правильне з 
погляду функціональних служб і їхніх осіб, 
що приймають рішення (ОПР) (включаючи 
відповідних ОПР функціональних служб ко
порацій) положення не забезпечує разом з тим 
формування всієї необхідної інформації для 
контролю за ходом поточного виробництва, 
аналізу його результатів і виявлення тенде
цій, що складаються, з боку лінійних керівн
ків цехів і особливо верхньої ланки керівни
тва (директор, головний інженер, їхні засту
ники). З вище сказаного необхідно підкресл
ти зростаючу роль системного інформаційн
го забезпечення, без чого неможливе істотне 
підвищення ефективності виробництва в ц
лому. Таким чином, тенденція, пов'язана з 
ускладненням сучасного виробництва, з одн
го боку, ускладнює питання інформаційно
забезпечення, з іншого боку – незмірно пі
вищує значення і роль самої інформації, 
повною підставою можна назвати і розглядати 
як один з видів виробничих ресурсів, цінність 
якого безупинно зростає. Як і у відношенні 
будь-якого виду ресурсів, для інформації н
обхідно передбачати і розробляти технологію
використання, що охоплює всі етапи: збір, 
передачу, переробку, збереження і викори
тання [1]. Одержання інформації для прий
яття рішень в області управління виробниц
вом вимагає переробки значних обсягів даних 
про виробничо-господарські операції. Тому 
ефективність роботи хімічного підприємства 
у сучасних умовах здебільшого залежить від 
раціональних методів і технологічних проц
сів обробки даних, аніж від техноло
виробництва. 

Раціональною формою організаційних 
управлінських систем хімічних підприємств є 
ієрархічна структура [10]. На кожному з рі
нів ОПР приймаються рішення, для чого оц
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нюються значні обсяги аналітичних показни-
ків. Відповідно до об'єктного підходу на ниж-
ніх рівнях формується простір вхідних показ-
ників, що адекватно відображають предметну 
область хімічного виробництва, при русі на-
гору відбувається перетворення цих просторів 
за рахунок їхнього занурення в середовище 
відповідного рівня, що має визначені цільові 
настанови і правила переваги. При реалізації 
такої схеми з'являються визначені переваги за 
рахунок об'єднання двох підходів: об'єктного 
й ієрархічного. Цим забезпечуються однозна-
чне відображення предметної області і зану-
рення інформації в різні управлінські рівні.  

Виділяють послідовно нарощувані вго-
ру рівні управління: 
‒ технологічний (об’єкт управління – те-

хнологічна система); 
‒ інженерний (об’єкт – виробнича систе-

ма: цех, дільниця, автоматична технологічна 
лінія, гнучка виробнича система (ГВС)); 
‒ організаційний (об’єкт – підприємство 

з цехами, відділами, службами та комуніка-
ціями); 
‒ корпоративний (об’єкт – юридична осо-

ба, тобто фірма, компанія, корпорація – внут-
рішнє регулювання); 
‒ бізнес – рівень (об’єкт – корпорація  

в ринковому середовищі, зовнішнє регулю-
вання). 

Величина потоку інформації в часі tI
визначається співвідношенням об’єму інфор-
мації V∆  до тривалості передачі (прийому) 
прийнятого об’єму інформації t∆ : 

t
VI t ∆

∆
= .

   
(1)

 
Сумарний об’єм інформації за весь пе-

ріод рівний: 
МІСДЕКДОБСМПОСТР VVVVVV ++++= ,(2) 

де ПОСТV – постійна складова потоку; 

МІСДЕКДОБСМ VVVV ,,,  – змінні періодичні 
складові потоку за зміну, добу, декаду, місяць 
відповідно. 

Створення схеми мережі інформаційних 
потоків починається з існуючої структури 
схеми управління хімічним підприємством, 
потім складається схема існуючих потоків 
інформації, яка надалі мінімізується. 

Мінімізація складається з декількох 
етапів: упорядкування потоків інформації, 
зміна напряму потоків інформації, зміна стру-

ктури потоків інформації, зміна кількості по-
токів інформації. 

Упорядкування потоків інформації по-
винно задовольняти вимогам сфери управлін-
ня, що пред'являються до забезпечення інфо-
рмацією. Зміна напряму потоків викликається 
зміною структури управління хімічним підп-
риємством, зокрема при автоматизованій пе-
реробці інформації, її збору, розподіленні та 
використанні, реалізацією локальних та кор-
поративної інформаційних систем. Зміна 
об’єму циркулюючої інформації та об’єму 
інформації, що передається окремими пото-
ками, викликається численними причинами: 
‒ з одного боку, збільшення об’єму 

центрострімких потоків інформації при авто-
матизованому зборі за рахунок збільшення 
частоти опитування датчиків; 
‒ з іншого боку, зменшення об’єму за ра-

хунок того, що виконується передача лише 
необхідних ідентифікуючих ознак в процесі 
упорядкування потоків оцінюється її надмір-
ність. 

Зміна структури потоків інформації за-
лежить від технічних засобів: автоматична 
передача, автоматизоване збереження [10].  

Ґрунтуючись на вище викладеному вар-
то припустити, що структура інформаційної 
системи оцінювання ефективності хімічного 
підприємства повинна мати аналогічну ієрар-
хічну структуру. На першому рівні в інфор-
маційній системі розраховується множина 
економічних показників, що аналізується ОПР 
для вироблення раціональних управлінських 
рішень. При використанні інтелектуальних 
блоків, ці показники надходять на їхній вхід. 
На виході виробляється вектор показників, що 
визначає оцінку стану економічного об'єкту в 
даний момент часу, що можуть бути символь-
ними і кількісними. При аналізі результатів 
діагностики ОПР буде виникати необхідність 
у їхньому коректуванні для установлення від-
повідності з постійно розвиваючим досвідом і 
зовнішніми економічними умовами. Такі ж 
процеси відбуваються на вищестоящих рівнях 
управління. Крім розрахованих економічних 
показників, на вхід інтелектуальних блоків на-
дходять з нижніх рівнів значення вихідних по-
казників, що визначають рішення ОПР ниж-
нього рівня. Аналогічні блоки працюють на 
верхніх рівнях управління. 

Структура інформаційної системи оці-
нювання ефективності (рис. 2) складається з 
структурованої бази даних вхідної інформації: 
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вхідні дані про технологічні показники (дані, 
які надходять згідно виробничо-
господарських операцій), вхідні дані про стан 
зовнішнього середовища (попит на продук-
цію, економічне та політичне становище). Всі 
дані, що зберігаються в БД та моделюють 
стан хімічного виробництва, за способом ви-
значення значення, діляться на первинні і по-
хідні. До первинних відносяться дані, що над-
ходять у розглянуту систему з заданими зна-
ченнями чи значення, які визначаються нату-
ральним виміром. БД про показники оцінки 

ефективності хімічного підприємства на су-
часному етапі орієнтована на універсальний 
опис структури вхідної і вихідної інформації; 
контроль і опис носіїв, генерацію програм 
введення-виведення даних, вибір оптимально-
го складу БД, що забезпечує комплексне мо-
делювання стану об’єкту управління, ство-
рення раціональних логічної і фізичної струк-
тур БД і її опис, забезпечення ефективного 
доступу до даних. Всі дані є основою для бло-
ку оцінки ефективності вхідної інформації. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура інформаційної системи оцінювання ефективності 
 

База знань ефективностей підприємства 
вбирає в себе знання, необхідні персоналу при 
розробці нового продукту. Робота баз знань 
полягає в створенні нової інформації та обро-
бки великих обсягів інформації в регламент-
ному і довільному режимах, можливість інте-
грації інформації з функціональних служб і 
рівнів керування, оформлення результатів об-
робки у формі, зручної для сприйняття. 

Модуль оцінювання ефективності має 
інформаційний доступ до функціонуючих си-

стем автоматизації підприємства, що дозволяє 
за допомогою БЗ ефективностей підприємства 
визначати характеристики стану підприємст-
ва. Застосування нечіткого управління є одні-
єю з найактивніших і найрезультативніших 
областей досліджень застосування теорії не-
чітких множин. Нечітке управління виявля-
ється особливо корисним, коли технологічні 
процеси є занадто складними для аналізу за 
допомогою загальноприйнятих кількісних 
методів, або коли доступні джерела інформа-
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ції інтерпретуються якісно, неточно або неви-
значено. 

Комбінований модуль визначення стра-
тегічних рішень розвитку підприємства хімі-
чної промисловості за допомогою нечіткого 
управління дає можливість прийняти ефекти-
вні рішення. Нечіткі системи дозволяють під-
вищити якість інформації при зменшенні ре-
сурсо- і енерговитрат, та забезпечують більш 
високу стійкість до впливу чинників, що за-
важають в порівнянні з традиційними систе-
мами автоматичного керування. Цей модуль 
дозволяє вирішувати частково структуровані 
завдання, результати яких важко наперед 
спрогнозувати, вони здатні відповідати на 
питання «що буде, якщо…?». Також має по-
тужній аналітичний апарат з декількома мо-
делями. Інформацію отримує з управлінських 
і операційних інформаційних систем для при-
йняття рішень, порівняння змін, що відбува-
ються в зовнішньому оточенні, з існуючим 
потенціалом хімічного виробництва. 

Блок визначення результатів для оціню-
вання ефективності хімічного підприємства 
допоможе систематизувати отриману інфор-
мацію. 

В структурі інформаційної системи оці-
нювання ефективності відіграють важливу 
роль у прийнятті стратегічних рішень та тісно 
взаємодіють експерти та користувачі. Важли-
вим фактором є необхідність збереження і 
використання знань окремих досвідчених ек-
спертів, отриманих ними в процесі багаторіч-
ної роботи і великого практичного досвіду. 
Проблема витягу знань і їхнього розподілу – 
сьогодні одна з головних проблем виробничих 
організацій. Система оцінки має інформацій-
ний доступ до функціонуючих систем автома-
тизації підприємства, що дозволяє за допомо-
гою блоку визначення результатів ефективно-
сті підприємства визначати характеристики 
стану підприємства. 

Висновки. Управління хімічним вироб-
ництвом вимагає обробки великого обсягу 
інформації. Чим більший колектив та склад-
ніша його структура, тим більший об’єм ін-
формації необхідно проаналізувати, вищі ви-
моги до надійності та оперативності обробки 
інформації та прийняття рішень. Малий про-
міжок часу на ухвалення рішення – ще одна 
проблема, що виявляється в міру ускладнення 
виробництва. 

Розроблена структура інформаційної 
системи оцінювання ефективності дає можли-

вість для представлення як структурованих, 
так і неструктурованих даних про предметну 
область хімічного виробництва. Оцінювання 
ефективності на основі застосування теорії 
нечітких множин, а також підсистем прийнят-
тя рішень дозволяє здійснити вибір найбільш 
ефективного стратегічного управління хіміч-
ним підприємством. 
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DEVELOPING STRUCTURE FOR INFORMATIVE SYSTEM ESTIMATION 
OF CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES EFFICIENCY 

 
The article discusses the basic issues of structure development of informative system estimation 

of chemical industry enterprises efficiency. The informative system includes bases of technological 
and economic indexes of functioning chemical enterprise, block of efficiency estimation by application 
of fuzzy sets theory, and also intellectual subsystem of decision-making, that will provide the accep-
tance of strategic decision by evaluation of enterprise current status. Motion of information flows be-
tween different levels of management is investigated. 

Keywords: information, informative system, database, information flows, system of information 
flows, estimation of efficiency, chemical industry. 
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