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На сьогоднішній день важливою функціє інформа-
ційної системи є здійснення комунікацій, іншими слова-
ми – створення інформаційно-комунікаційних технологій. 
Комунікація забезпечує обмін інформацією між структур-
ними підрозділами підприємства і окремими працівника-
ми. Іформаційно-комунікаційна технологія – це цілеспря-
мована сукупність методів, процесів, комунікацій, мереж 
та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологіч-
ний ланцюг, що забезпечує збір, зберігання, обробку та 
передачу інформації з метою підвищення ефективності 
діяльності підприємства. Важливою особливістю комуні-
кації є стабільність, достатня для функціонування надій-
ність, можливість удосконалення й розвитку та підпоряд-
кування потребам управлінської системи.

ВИСНОВКИ
Проведене нами дослідження дозволяє зробити ви-

сновок, що технологію управління можна визначити як 
регламентацію раціональних процедур і способів роботи 
з інформацією в процесі реалізації функцій управління 
на підприємстві. Нові тенденції економічного розвитку 
країн – лідерів світової економіки свідчать про те, що ви-
користання досягнень індустрії інформаційних техноло-
гій і систем інформаційного забезпечення в управлінні 
підприємствами є необхідними умовами та складовими 
успіху будь-якого підприємства. Для кваліфіковано-
го створення й використання інформаційної системи 
необхідно чітко розуміти її призначення та функції. Не-
зважаючи на потужні можливості сучасних інформацій-
них технологій та інформаційних систем управління, 

проблема ефективного їх використання для оновлення 
технологій управління залишається нерозв’язаною, що 
вимагає проведення подальших досліджень.                    
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Одним із обумовлюючих чинників забезпечення 
ефективності функціонування системи управ-
ління підприємством є рівень інформаційно-

технічного забезпечення процесів управління. Оперу-
ючи інформацією, отриманою з різних джерел, ґрунту-
ючись на життєвому досвіді та знанні методів обробки 
інформації, особа, що приймає рішення, здійснює усві-
домлений вибір методів управлінського впливу на об’єкт 
управління (тобто, ухвалює певне рішення). Відповідно, 
великого значення набуває визначення заходів щодо зни-
ження ступеня суб’єктивності управлінських рішень, що 
приймаються. Вирішення цього завдання стає можли-
вим, передусім, за умови використання в процесі управ-
ління достовірної, сучасної та достатньої інформації.

Наукове визначення поняття «інформація» було 
вперше дано в «Тлумачному словнику російської мови» 
за редакцією Д. Ушакова (1938 р.), де інформація тракту-
валася як повідомлення про стан справ або діяльності, 
відомості про що-небудь [14]. Близьке за змістом тлума-
чення було наведено в «Термінологічному словнику з ін-
форматики», виданому в 1975 р. Міжнародним центром 
наукової і технічної інформації: «інформація – зміст 
будь-якого повідомлення, відомості про що-небудь, роз-
глянуті в аспекті їхньої передачі в просторі і часі» [12].  
А у радянському енциклопедичному словнику під інфор-
мацією розуміється «обмін відомостями між людьми, 
обмін сигналами в товарному і рослинному світі» [11].

У філософському енциклопедичному словнику 
(1983 р.) «інформація» (від латів. informatio – ознайом-
лення, роз'яснення, представлення, поняття) визнача-
ється як: 1) повідомлення, інформування про стан справ, 
відомості про що-небудь, що передаються людьми; 2) не-
визначеність, що знімається або зменшується в резуль-
таті отримання повідомлень; 3) повідомлення, нероз-
ривно пов'язане з управлінням, сигнали в єдності син-
таксичних, семантичних і прагматичних характеристик; 
4) передача, віддзеркалення різноманітності в будь-яких 
об'єктах і процесах (неживої і живої природи)» [16]. 

Велике число схожих і несхожих між собою визна-
чень поняття «інформація» породило особливе відно-
шення учених до можливості і необхідності з'ясування 
суті самого цього феномену. Так, М. М. Моісєєв з цього 
приводу грунтовно зазначає, що «строгого і досить уні-
версального визначення інформації не лише немає, але 
воно і навряд чи можливо» [9, с. 12]. 

Мета статті – розглянути основні підходи до 
трактування поняття «інформація» з метою визначен-
ня аспектів, які доцільно відбити у визначенні поняття 
«управлінська інформація».

Результати семантичного аналізу поширених ви-
значень поняття «информація«, подані в табл. 1, свід-
чать про те, що існує, зокрема, ціла колекція визначень, 
що мають гносеологічний аспект, тобто розглядають ін-
формацію як сукупність відомостей (даних, фактів, по-
відомлень), або як похідне від цих даних – знання. Сто-
совно таких визначень, слід погодится з результатами 
аналізу підходів до трактування поняття «інформація«, 
викладеними в роботі [4]. А саме, у визначенні поняття 
«інформація» має бути підкреслений її зв'язок з даними, 
на базі яких вона отримана. При цьому не всі дані мо-
жуть бути трансформовані в інформацію, оскільки якісь 
з них можуть бути надмірними, помилковими, сумнів-
ними, тобто такими, що не представляють інтерес з по-
гляду практичного використання в управлінських про-
цесах. У той же час, інформація набуває нових власти-
востей в порівнянні з даними, та, згідно з визначенням 
Б. З. Мільнера, може розглядатися як дані, представлені 
в контексті [8]. Стосовно ж взаємозв’язку понять «ін-
формація» та «знання», у роботі [4] ґрунтовно зазна-
чається, що основна якісна відмінність між знанням і 
інформацією полягає в тому, що знання конструктивне, 
є основою для успішної дії, тоді як інформація може і не 
містити в собі знання [4, с. 45]. По відношенню до знань 
інформація цілком ґрунтовно може розглядатися як не-
обхідне середовище, матеріал для створення знання або 
продукт, з якого можливо їх отримати [10, с. 82].

Таблиця 1

Підходи до визначення поняття «інформація»: ключові аспекти

Джерело Визначення поняття 
«інформація»

Аспекти визначення поняття «інформація»

Гносеологічний Системний

Філософ-
ський

Практич-
ний

Дані 
(відомості, 

факти, 
пові-

домлення)

Знан-
ня

Міра 
невизна-
ченості

Ступень 
впоряд-

кованості

1 2 3 4 5 6 7 8

А. Д. Урсул [13]

Відбита різно манітність як 
різноманітність, яку об'єкт, 
що відображає, містить про 
відбитий об’єкт

+

Р. Акофф [18]
Виділена, впорядкована  
частина даних, оброблена для 
використання

+

 У. Джането [5]
Дані, які були інтерпретовані 
та представлені в придатній 
для використання формі

+
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Отже, можемо зробити висновок, що наявність 
гносеологічного аспекту у визначенні поняття «інфор-
мація« є цілком доцільною, але, на наш погляд, не пов-
ною мірою вичерпує характеристики інформації як 
передумови прийняття ефективних рішень у системі 
управління підприємством.

Поряд із визначеннями, які зважають, передусім, 
на гносеологічний аспект існування інформації як яви-
ща, існує тенденція розглядати інформацію як міру не-
визначеності, або пов’язувати інформацію з ступенем 
впорядкованості системи, яка її отримує. У першому ви-
падку поняття «інформація» пов’язане з поняттям «ен-
тропія», під яким розуміється кількісна характеристика 
інформації як ступінь невизначеності стану системи, 
що знімається при отриманні інформації [17]. У друго-
му випадку інформація означає порядок, а комунікація 
є процес створення порядку з безладу або, принаймні, 
збільшення міри тієї впорядкованості, яка існувала до 
отримання повідомлення [19]. У роботах [2, 4] з поси-
ланням на Н. Вінера ґрунтовно зауважується на наяв-
ність причинно-наслідкового взаємозв’язку між підхо-
дами до визначення інформації як міри невизначеності 
та ступеня впорядкованості відповідної системи. Зокре-
ма, Н. Вінер зазначав, що «як кількість інформації в сис-
темі є мірою організованості системи, так само ентро-

пія системи є мірою дезорганізованості системи; одне 
дорівнює іншому, взятому з протилежним знаком» [3, 
с. 55]. Відповідно, ентропія може розглядатися як міра 
відповідності стану організаційних систем поставленим 
цілям. Отже, підходи до трактування інформації як міри 
невизначеності та ступеня впорядкованості відповідної 
системи є взаємпов’язаними, та, оскільки вони зважа-
ють, передусім, на належність інформації до певної сис-
теми, можемо вважати, що ці підходи характеризують 
системний аспект інформації як предмета дослідження.

Окрім розглянутих підходів, як видно з табл. 1, 
існують дефініції інформації, що містять філософський 
термін «віддзеркалення». Віддзеркаленням у загально-
му випадку є процес, результатом якого є інформаційне 
відтворення властивостей відбиваного предмета [15]. 
Будь-яке віддзеркалення, безумовно, включає інформа-
ційний процес, але, щодо ототожнення понять «віддзер-
калення» та «інформація», слід погодитися з А. Д. Урсу-
лом, який зауважує, що «віддзеркалення» як термін несе 
на собі яскраво виражений антропоморфний характер, 
який проявляється в тому, що об'єктивному змісту нада-
ються характеристики, встановлюється форма, що від-
биває оптичний спосіб передачі інформації, що розумі-
ється як своєрідна риса людської свідомості [13]. Отже, 
ототожнення віддзеркалення з інформацією передбачає 

1 2 3 4 5 6 7 8

І. Нонака,  
Г. Такеуші [10] Потік повідомлень +

Б. З. Мільнер 
[8] Дані, представлені в контексті +

Н. Вінер [3]

Позначення змісту повідом-
лення, отриманого із зовніш-
нього світу в процесі нашого 
пристосування до нього  
й пристосування до нього  
наших почуттів

+

Е. Хутен [19]

Створення порядку з безладу 
або, принаймні, збільшення 
міри тієї впорядкованості, 
яка існувала до отримання 
повідомлення

+

Ф. Махлуп [7]

Знання, передані кимось 
іншим або набуті шляхом 
власного дослідження або 
вивчення

+

Т. Джантч [20]
Інструкція до самоорганізації 
в процесі еволюції біологічних 
структур 

+

О. І. Берг,  
Ю. І. Черняк [1]

Віддзеркалення у свідомості 
людей об'єктивних причинно-
наслідкових зв'язків в оточую-
чому нас реальному світі 

+

А. В. Кітаєв [6] Усунення невизначеності 
(ентропії) +

Філософський 
словник [15]

Зменшувана, знята невизна-
ченість як результат одержан-
ня повідомлення

+

Закінчення табл. 1
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неодмінне «олюдення» останньої, тоді як потрібна для 
реалізації процесів управління інформація може бути 
не пов’язана з людською діяльністю (стихійні лиха, клі-
матичні умови, розміщення природних ресурсів, певні 
форс-мажорні обставини та ін.). 

Нарешті, існують визначення поняття «інфор-
мація», які розглядають його як певний план, 
алгоритм, інструкцію до самоорганізації дослі-

джуваної системи [20]. На наш погляд, як ототожнення 
інформації з філософською категорією «відзеркалення» 
не становить практичної цінності з точки зору викорис-
тання в процесі управління підприємством через свою 
абстрактність, так й розгляд інформації як певного ал-
горитму дій є неінформативним через обмеженість та 
зайву схематичність розуміння цього поняття. Підкрес-
лимо, що такі висновки зроблені автором виключно в 
контексті дослідження, тобто стосовно визначення мож-
ливостей застосування існуючих підходів до трактуван-
ня інформації для опису процесів у системі управління 
підприємством. Тому доцільно уточнити, що предметом 
дослідження в даному випадку стає не просто інформа-
ція, а управлінська інформація, призначення якої поля-
гає, передусім, у зменшенні невизначеності, що виникає 
в процесі прийняття рішень на підприємстві. Для того 
щоб якийсь набір відомостей можна було назвати управ-
лінською інформацією, цей набір має становити корис-
ність для осіб, що ухвалюють управлінські рішення, 

тобто мати певну управлінську цінність та послугувати 
підґрунтям для отримання нових знань щодо напрямів 
оптимізації управлінських процесів на підприємстві.

ВИСНОВКИ
Отже, надалі будемо вважати, що з точки зору 

можливості практичного застосування в процесі управ-
ління підприємством управлінська інформація може ви-
значатися згідно з такими підходами (рис. 1):

1. Інформація як дані (відомості, факти). 
2. Інформація як знання.
3. Інформація як міра невизначеності.
4. Інформація як ступень впорядкованості.
Перші два підходи відбивають гносеологічний 

аспект трактування інформації як похідної від даних 
та передумови набуття знань, інші два – відповідають 
системному аспектові як такому, що зважає на цирку-
лювання інформації у межах певної системи. При цьому 
інформація як ступень впорядкованості залежить від 
рівня невизначеності, який залишається в системі піс-
ля отримання системою відповідних даних, що станов-
лять цінність у контексті управління підприємством, 
та їхньої трансформації у знання. З урахуванням визна-
чальних рис обраних підходів, управлінська інформація 
може бути визначена як структуровані дані, застосуван-
ня яких сприяє зменшенню невизначеності в системі 
управління, підвищенню ступеня її впорядкованості та 
продуктом використання яких є знання.                  

Рис. 1. Підхід до визначення поняття «управлінська інформація»
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