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Замула О. В. Формування системи управління інформаційними витратами підприємств переробної галузі
Мета статті полягає в дослідженні системи управління інформаційними витратами переробних підприємств та вдосконаленні категоріального апарату з окреслених проблемних областей дослідження. У ході дослідження був удосконалений категоріальний апарат системи управління
інформаційними витратами переробних підприємств. Зокрема, інформаційні витрати визначено як грошове вираження ресурсів, які використані
підприємством для здійснення інформаційного процесу, що полягає у пошуку, отриманні, обробці, зберіганні та використанні (розповсюдженні)
повідомлень, даних, знань та ідей. Також сформульоване визначення управління інформаційними витратами. У системі управлінні інформаційними
витратами виділено такі процеси: формування портфеля інформаційних продуктів і послуг; використання інформаційних продуктів; споживання (здійснення) інформаційних послуг; оптимізація інформаційних втрат. Зазначено, що при управлінні інформаційними витратами переробних
підприємств необхідно застосувати еволюційний підхід, тобто систематично перевіряти на відповідність викликам сучасності, спираючись на
вивчення їх поведінки в динаміці та враховуючи досягнення науки в усіх сферах життєдіяльності людини. У подальшому необхідно дослідити процес
використання інформаційних продуктів, споживання (здійснення) інформаційних послуг підприємствами у практичній діяльності.
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инамічний розвиток науки і техніки, швидка зміна інституціонального середовища, зростання
впливу організаційно-виробничих технологій
на господарські процеси підприємств викликають необхідність дослідження витрат на здійснення інформаційного процесу, який включає етапи пошуку, отримання,
обробки, зберігання та розповсюдження інформації,
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з метою формування системи управління ними, яка б
відповідала викликам сучасності та забезпечувала ефективність використання ресурсів.
У вітчизняній науковій літературі тривалий час,
від початку і майже до кінця ХХ ст., управління інформа
ційними витратами практично ототожнювалось з теорією прийняття управлінських рішень, де поняття неви-
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Zamula O. V. Establishing the System for Management of Information
Costs in the Enterprises of Processing Industry
The article is aimed to research the system for management of information
costs in the processing enterprises and improve the categorical apparatus
related to the designated areas of study. During the study the categorical
apparatus related to system for management of information costs of the processing enterprises has been improved. In particular, information costs are
determined as monetary value of the resources that are used by enterprise
for implementation of the information process, which consists in finding, obtaining, processing, storing and use (distributing) messages, data, knowledge
and ideas. Also, a definition of management of information costs has been
formulated. In the system of management of information costs the following processes are allocated: forming a portfolio for information products and
services; use of information products; consumption (implementation) of information services; optimization of information losses. It should be specified
that in management of information expenses of processing enterprises the
evolutionary approach is to be applied, that is, they should be systematically
tested in consideration of the contemporary challenges, on the basis of study
of their behavior in dynamics and in view of achievements of science in all
spheres of human activity. In the future, it is necessary to explore the process
of using the information products and consumption (implementation) of information services by enterprises in practice.
Key words: information costs, management system, information process,
management technology, information resources.
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Замула Е. В. Формирование системы управления информационными
издержками предприятий перерабатывающей отрасли
Цель статьи заключается в исследовании системы управления информационными издержками перерабатывающих предприятий и совершенствовании категориального аппарата из обозначенных проблемных областей исследования. В ходе исследования был усовершенствован категориальный аппарат системы управления информационными издержками перерабатывающих предприятий. В частности,
информационные издержки определены как денежное выражение ресурсов, которые использованы предприятием для осуществления информационного процесса, который заключается в поиске, получении,
обработке, хранении и использовании (распространении) сообщений,
данных, знаний и идей. Также сформулировано определение управления информационными издержками. В системе управления информационными издержками выделены следующие процессы: формирование
портфеля информационных продуктов и услуг; использование информационных продуктов; потребление (осуществление) информационных услуг; оптимизация информационных потерь. Отметим, что при
управлении информационными издержками перерабатывающих предприятий необходимо применить эволюционный подход, то есть систематически проверять на соответствие вызовам современности,
опираясь на изучение их поведения в динамике и учитывая достижения науки во всех сферах жизнедеятельности человека. В дальнейшем
необходимо исследовать процесс использования информационных
продуктов, потребления (осуществления) информационных услуг
предприятиями в практической деятельности.
Ключевые слова: информационные издержки, система управления,
информационный процесс, технология управления, информационные
ресурсы.
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значеності та ризику є ключовими. Серед робіт вітчизняних авторів у достатньому обсязі розкривається сутність таких понять, що стосуються процесу споживання
інформації промисловими підприємствами у своїй
операційній діяльності, як інформаційне забезпечення,
інформаційні ресурси, інформаційні системи і технології [1 – 6] у контексті прийняття управлінських рішень.
У цих роботах визнається, що інформація бере активну
участь у господарській діяльності підприємств та у процесі формування його інформаційного потенціалу, втім,
недостатньо розкриваються питання, які стосуються
практичних моментів перетворення ресурсів у витрати,
а це не дає підстав для визначення економічного ефекту
від їх використання.
Мета статт – формування системи управління
інформаційними витратами переробних підприємств
та вдосконалення категоріального апарату з окреслених
проблемних областей дослідження.
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сновоположним поняттям у системі управління інформаційними витратами є «інформація»,
яке має безліч тлумачень, як в економічній, так
і в спеціалізованій літературі. У законодавстві закріплено таке визначення цієї категорії: інформація – «будьякі відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному
вигляді» [7]. У тлумачному словнику української мови
представлене узагальнене для всіх сфер життєдіяльно
сті суспільства розуміння інформації, як «відомості про
навколишній світ, процеси, які в ньому відбуваються,
про події, ситуації, чиюсь діяльність, що їх сприймає
людина безпосередньо або за допомогою спеціальних
пристроїв, зокрема через керуючі машини та інші системи» [8, с. 408]. У спеціалізованій економічній літературі
переважно зустрічається термін «економічна інформація» – «інформація про суспільні процеси виробництва,
розподілу, обміну, використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та
причинний взаємозв’язок між керуючим та керованим
об’єктами» [9, с. 22]. Така інформація створюється чи
одержується з різних джерел, обробляється, зберігається та розповсюджується, як всередині підприємства, так
і поза його межами.
Поряд із категорією «інформація» у науковій літературі використовується ряд понять, таких як «повідом
лення», «знання», «дані». Тому потрібно віднайти їхнє
місце у системі управління інформаційними витратами
переробних підприємств. Термін «знання» частіше всього використовується, коли це стосується пізнавальної
здатності кожного індивіда, який у процесі навчання
споживає інформацію, продукуючи й накопляючи знання у своїй пам’яті та підвищуючи здатність інтелекту
до обробки інформації. Така логіка близька з висловлюванням Чалої О. В.: «Створення та уточнення знань доцільно розглядати, як результат аналізу, впорядкування,
відбору, узагальнення вхідного потоку інформації» [10,
с. 22]. Поняття «дані» носить більш технічний характер.
Вони, по суті, є «сировиною» для одержання інформації,
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яка, у свою чергу, є джерелом отримання знань. Дані піддаються формалізації, тому їх носіями переважно є інформаційні системи різних типів [11]. Таким чином, система
управління інформаційними витратами повинна включати інформатизаційну (управління даними), інноваційну
(управління знаннями) та інтелектуальну (управління ідеями) підсистеми, відповідно до виду інформації, як ресурсу, який залучає підприємство у виробничо-організаційні
процеси для досягнення встановлених цілей.
Для обліку й аналізу використання ресурсів, у тому числі інформаційних, застосовуються такі економічна категорії, як «затрати», «витрати», «видатки» та
«втрати». Загальновизнаним фактом є відсутність однозначного тлумачення цих економічних термінів, яке відбувається за рахунок, по-перше, неточного перекладу
цих понять з англійської та російської мов [12], та, подруге, недостатньої наявності цих понять у національних тлумачних словниках української мови, у тому числі
спеціалізованих. В одних «затрати», «витрати», «видатки» та «втрати» розглядаються як синоніми [13; 14],
в інших виданнях автори намагаються знайти відмінності [15 – 20], а на законодавчому рівні наводиться визначення лише терміна «витрати» [21, 22]. Дерій В. пропонує «з метою уникнення плутанини … в основному,
вживати термін «витрати», яке є споконвіку традиційним для української мови» [23, с. 159]. Економічна категорія «витрати» «відображає грошово-матеріальні ресурси, використані в процесі діяльності підприємства»
[15, с. 12]. Схожа точка зору висловлюється й іншими
науковцями [24, с. 14]. Отже, для визначення використання будь-яких ресурсів на здійснення інформаційного
процесу будемо застосовувати термін «витрати». «Втрати», як економічна категорія, досліджені у статті [25].

В

итрати поділяються на альтернативні та дійсні.
Альтернативні витрати – це витрати коштів, які
оцінені з точки зору втрачених можливостей їх
використати інакшим чином. Дійсні ж витрати – це реально затрачені кошти на придбання ресурсів, які, поперше, можуть приводити до збільшення капіталу підприємства, поступово в подальшому перетворюючись
на витрати поточного періоду, по-друге, відразу списуватись на фінансові результати діяльності чи в частині
собівартості реалізованої продукції, чи в частині витрат,
пов’язаних з операційною, фінансовою, збутовою, надзвичайною видами діяльності підприємства.
Термін «інформаційні витрати» здебільшого досліджується лише, як різновид трансакційних витрат
[26 – 28], що значно применшує їх значимість та важливість наукового обґрунтування необхідності управління
ними. Так, наприклад, Шигун М. М. виділяє серед трансакційних інформаційні витрати, «які включають процеси надання та отримання інформації господарюючим
суб’єктом» [26; с. 231].
Деякі автори ототожнюють інформаційні витрати
з поняттям сукупної вартості володіння інформаційною системою [29, 30]. Її склад і структура залежить від
розмірів, виду діяльності, вибраної стратегії розвитку
підприємства та етапу життєвого циклу інформаційної системи. Витрати в такому разі будуть складатися
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Планування:
– довгострокове;
– середньострокове;
– короткострокове
Організація:
– виробництва (виробнича
собівартість);
– інша операційна діяльність
Мотивація:
– внутрішня (працівників);
– зовнішня (споживачів,
інвесторів)

У

таких умовах необхідно правильно сформулювати
цілі підприємства, виділяючи при цьому пріоритетні напрямки подальшого розвитку, враховуючи дію факторів внутрішнього і зовнішнього середовища
і пов’язані з ними ризики можливих втрат. Такими цілями в управлінні інформаційними витратами переробних
підприємств є:
1. Інформатизаційна підтримка діяльності різних
структурних підрозділів підприємства, підвищення рівня ділової активності та оборотності активів.
2. Підвищення якості та конкурентоспроможності
продукції, оновлення асортименту продукції, вихід на
нові ринки збуту, розробка й впровадження новітніх
технологій.
3. Підвищення якості, швидкості й адекватності
ринковій ситуації та внутрішнім можливостям прийняття управлінських рішень.
Для забезпечення більшої корисності витрат на
інформацію необхідно забезпечувати взаємозв’язок всіх
функцій управління (рис. 1) і формувати відповідальні
за цей процес структури всередині підприємства.
Сутність функції «планування» в управлінні інформаційними витратами полягає у складанні взаємоузгоджених стратегічних, тактичних та оперативних планів
розвитку. Практична реалізація функції «організація»
пов’язана з вирішенням питань розподілу обов’язків і
відповідальності за процеси пошуку, обробки, зберігання і розповсюдження інформації у вигляді інформаційних продуктів і послуг. У цьому сенсі найважливішими
моментами є вибір джерел інформації, методології її обробки, засобів захисту, швидкого реагування на зміни

формування
організаційної
структури
управління
інформаційними
витратами
Координація
формування
структури
інформаційних
витрат

Контроль:
– статистичний,
управлінський,
податковий
та фінансовий
облік;
– економічний
аналіз;
– аудиторська
діяльність;
– діяльність
зовнішніх
контролюючих
органів;
– аналіз тенденцій
та трендів

Рис. 1. Взаємозв’язок функцій управління інформаційними витратами переробного підприємства
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В

одночас на основі аналізу літературних джерел
[1 – 6] можна стверджувати, що управління інформаційними витратами охоплює ряд технічних питань, що стосуються інформаційно-комунікаційних систем і технологій, ряд економічних питань, пов’язаних
з особливостями формування вартості інформаційних
товарів і послуг, а також низку психологічних моментів,
які проявляються в процесі прийняття рішень та в пізнавальній діяльності людини. Отже, сформулюємо таке
визначення: управління інформаційними витратами – це цілеспрямований комплекс дій, який полягає у
прийнятті рішень та їх доведенні до учасників інформаційного процесу підприємства і здійснюється суб’єктом
управління з метою ефективного використання ресурсів з урахуванням стратегічних перспектив та оперативної необхідності на базі дослідження внутрішнього
та зовнішнього середовища з використанням існуючого
інформатизаційного, інноваційного та інтелектуального
потенціалів та з урахуванням галузевої та регіональної
приналежності господарюючого суб’єкта відповідно до
рівня розвитку науки і техніки.
Система управління інформаційними витратами
переробним підприємством в елементарному вигляді
складається з суб’єкта управління, об’єкта управління і
зв’язків між ними. Суб’єкт управління має три основні
рівні: вищий, середній і нижчий. Це працівники, основ

ним посадовим обов’язком яких є прийняття рішень,
і вони автоматично стають учасниками інформаційних
процесів, за допомогою яких забезпечується вибір та
формування цілей, здійснюється розробка програми
дій, а також забезпечується нормальне протікання керованого процесу за затвердженою програмою. При цьому
інформацією є лише ті відомості, знання, дані та ідеї, що
містять елементи новизни для їхнього одержувача і використовуються в процесі ухвалення рішення.

ЕКОНОМІКА

з таких елементів: обладнання, системне та прикладне
програмне забезпечення, зовнішній консалтинг, зарплата працівників, зайнятих впровадженням і підтримкою системи, загальновиробничі витрати, асоційовані
з інформаційною системою. Водночас необхідно враховувати, що значні обсяги інформації у переробній промисловості залучаються у вигляді знань в інноваційній
діяльності, для розробки нових ідей персоналом підприємства та покращення процедури прийняття рішень. Тому визначимо інформаційні витрати як грошове вираження ресурсів, які використані підприємством
для здійснення інформаційного процесу, що полягає у
пошуку, отриманні, обробці, зберіганні та використанні
(розповсюдженні) повідомлень, даних, знань та ідей.
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середовища. Функція «мотивація» в управлінні інформаційними витратами тісно пов’язана з організаційними питаннями. Вона стосується не лише персоналу, а й
наявних і потенційних споживачів та інвесторів, адже
репутація, публічна звітність, позиція на ринку – це сигнали, які фактично є інформаційним продуктом підприємства. Функція контролю повинна здійснюватися на
базі критеріїв, які формуються на етапі складання будьякого плану та коригуються відповідно до потреб виробника на момент виконання проміжних його етапів.

ЕКОНОМІКА
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У

системі управління інформаційними витратами
належне місце займає технологія управління.
Будь-яка технологія – це сукупність знань та відомостей про послідовність окремих виробничих процесів і операцій або ж сукупність способів переробки,
обробки, виготовлення чогось [8; с. 804]. М. П. Войнаренко зазначає: «Розробка технології управління на конкретному підприємстві передбачає визначення кілько
сті, послідовності і характеру операцій, які становлять
процес управління, розробку і підбір для кожної операції відповідних способів, прийомів і технічних засобів, виявлення оптимальних умов протікання процесу
прийняття управлінських рішень» [31, с. 72]. У такому
разі технологія управління інформаційними витратами
повинна містити знання та відомості про послідовність
процесів пошуку, отримання, зберігання, обробки та
розповсюдження інформації, а також про методичне й
технічне забезпечення безперебійного їх протікання.
Вона складається з таких процедур: 1) визнання можливості ефективнішого використання інформаційних
ресурсів підприємством; 2) формулювання кількісних
та якісних критеріїв в управлінні інформаційними витратами підприємства; 3) класифікація інформаційних
витрат у відповідності до цілей та сфери діяльності;
4) визначення центрів відповідальності відповідно до
класифікаційних ознак витрат; 5) формування системи
планування та прогнозування інформаційних витрат;
6) формування оптимального механізму трансакцій на
інформаційному ринку; 7) організація управлінського
та фінансового обліку, налагодження системи аналізу і
контролю якісно-кількісних показників; 8) прийняття
рішення щодо оптимізації технології управління інформаційними витратами у зв’язку зі змінами умов зовнішнього та внутрішнього середовища.
Чільне місце в системі управління інформаційними витратами займає їх класифікація, як система їх
розподілу на класи за спільними ознаками. Вона потрібна для належного здійснення управлінських функцій
менеджерами всіх рівнів з використанням різних видів
інформаційних ресурсів. В основі класифікації інформаційних витрат повинно лежати різноманіття видів та
джерел отримання інформації, яка використовується
у господарській діяльності підприємств, характеризує
його внутрішнє і зовнішнє середовище та відображається у звітності відповідно до статистичного, фінансовоподаткового та управлінського видів обліку.
Залежно від типу інформаційного блага розрізняються витрати на:
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 придбання (створення) інформаційних продуктів;
 споживання (здійснення) інформаційних послуг.
Залежно від місця в інформаційному процесі розрізняють витрати на:
 пошук;
 отримання;
 обробку;
 зберігання;
 розповсюдження інформації.
Залежно від типу носія інформації будемо розрізняти витрати на здійснення інформаційного процесу у
вигляді:
 даних (інформатизаційні);
 знань (інноваційні);
 ідей (інтелектуальні).
З метою управлінського обліку інформаційні витрати можна класифікувати за такими ознаками: функціональне призначення, джерело отримання інформаційного блага, місце в операційному циклі. Залежно
від функціонального призначення розрізняються трансакційні та трансформаційні інформаційні витрати [27,
с. 227]. Трансакційні інформаційні витрати у будь-якому
разі виникають в процесі визначення кількісно-якісних
характеристик об’єктів майбутніх угод, можливих
контрагентів на всіх ресурсних і споживчих ринках.

Т

рансформаційні інформаційні витрати – це витрати на здійснення інформаційного процесу,
що відбувається всередині підприємства, та формуються в результаті перетворення наявних ресурсів в
управлінські рішення, знання персоналу, уречевлення
інтелектуальної праці у продукції підприємства.
Залежно від місця в інформаційному процесі інформаційні витрати поділяють на капітальні та поточні
[32]. Економічна природа капітальних інформаційних
витрат має інвестиційний характер, і тому в короткостроковому періоді вони не впливають на результативність діяльності підприємства в цілому, тому що не
ставляться у відповідність доходів періоду, у якому вони
були здійснені, а рівень поточних інформаційних витрат
відображається на фінансових результатах діяльності
підприємства в період їх виникнення.
До капітальних належать такі витрати: вартість
розробки й впровадження інноваційних та інформатизаційних проектів, первісні закупівлі програмного та
апаратного забезпечення, адміністративно-управлінські
інвестиції та вкладення у формування інтелектуального
капіталу. До поточних – витрати на забезпечення функціонування інформаційної системи, вартість використання наявних передових технологій та інтелектуальних
активів, оплата праці та забезпечення належних умов
роботи інформаційного персоналу.
Залежно від джерела одержання інформації інформаційні витрати можна розділити на два основнв види:
 аутсорсингові витрати – це витрати на придбання (споживання) інформаційних продуктів
(послуг);
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Висновки
У статті був удосконалений категоріальний апарат
системи управління інформаційними витратами переробних підприємств. Зокрема, інформаційні витрати
визначено, як грошове вираження ресурсів, які використані підприємством для здійснення інформаційного
процесу, що полягає в пошуку, отриманні, обробці, зберіганні та використанні (розповсюдженні) повідомлень,
даних, знань та ідей. Також сформульоване таке визна-
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азначено, що в управлінні інформаційними витратами переробних підприємств необхідно застосувати еволюційний підхід, тобто треба систематично перевіряти на відповідність викликам сучасності,
спираючись на вивченні їх поведінки в динаміці та враховуючи досягнення науки в усіх сферах життєдіяльно
сті людини. У подальшому необхідно дослідити процес
використання інформаційних продуктів, споживання
(здійснення) інформаційних послуг підприємствами у
практичній діяльності.			
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У

системі управління інформаційними витратами
здійснюються такі процеси: формування портфеля інформаційних продуктів і послуг, використання інформаційних продуктів, споживання (здійснення) інформаційних послуг, оптимізація інформаційних
втрат. Кожен процес, відповідно до виконуваних функцій управління, встановлених цілей та складової інформаційних витрат, потребує виконання визначених завдань. У процесі формування портфеля інформаційних
продуктів і послуг керівництву переробних підприємств
необхідно постійно вдосконалювати систему планування капітальних вкладень в новітні інформатизаційнокомунікаційні та інноваційні технології, а також у підвищення рівня професіоналізму персоналу. У процесі
управління використанням інформаційних продуктів
та споживанням інформаційних послуг важливо визначати центри відповідальності за кожною складовою інформаційних витрат, а також вести належний облік руху
ресурсів та здійснювати таку облікову політику, яка буде
здатна забезпечити оптимальне їх списання на результати діяльності. У процесі оптимізації інформаційних
втрат головним завданням є визначення джерел одержання інформаційних послуг. Їх можна здійснювати, використовуючи потужності підприємства, або ж бути їх
споживачем, звертаючись до послуг аутсорсерів.

чення управління інформаційними витратами – це цілеспрямований комплекс дій, який полягає у прийнятті рішень та їх доведенні до учасників інформаційного
процесу підприємства і здійснюється суб’єктом управління з метою ефективного використання ресурсів з
урахуванням стратегічних перспектив та оперативної
необхідності на базі дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища з використанням існуючого інформатизаційного, інноваційного та інтелектуального
потенціалів та з урахуванням галузевої та регіональної
приналежності господарюючого суб’єкта відповідно до
рівня розвитку науки і техніки.
У системі управлінні інформаційними витратами
виділено такі процеси: формування портфеля інформаційних продуктів і послуг, використання інформаційних
продуктів, споживання (здійснення) інформаційних послуг, оптимізація інформаційних втрат.

ЕКОНОМІКА

 інсорсингові витрати – витрати власного часу,
зусиль, коштів на здійснення інформаційного
процесу всередині підприємства. Ці витрати
залежать від уміння аналізувати і прогнозувати
ситуацію, досвіду, усвідомлення інтересів підприємства [33].
Частка першого виду витрат на інформацію увесь
час збільшується. Не тільки тому, що зростає ринок інформаційних продуктів і послуг, але і завдяки збільшенню
потоку безкоштовної (вільної) інформації. Вільна інформація не завжди придатна для прийняття раціональних
рішень, тому що носить, як правило, вибірковий характер. Також в ній даються недостатньо обґрунтовані, часто суб’єктивні і такі, що не відповідають дійсності, оцінки
тих чи інших подій, їхніх наслідків. Тому з метою ефективного використання всіх видів інформаційних ресурсів
у виробничо-організаційних процесах підприємств переробної галузі необхідно формувати систему управління
інформаційними витратами, в якій суб’єкт управління,
представлений трьома рівнями, приймає рішення та доводить їх до учасників інформаційного процесу із застосуванням сучасних організаційних технологій та з урахування ризиків, що виникають під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього середовища (рис. 2).
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Рис. 2. Система управління інформаційними витратами переробного підприємства
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