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Колещук О. Я. Консолідація інформаційних ресурсів як системна основа стратегічного управління
інноваційністю підприємств
Мета статті – формування процесу консолідації інформаційних ресурсів як системної основи стратегічного управління інноваційністю підприємств. Визначено, що в сучасних турбулентних умовах господарювання консолідація інформаційних ресурсів у забезпеченні ефективної діяльності підприємств і підвищення рівня їх розвитку є актуальною. Визначено, що важливим фактором, який приводять до формування цінніснносмислової парадигми діяльності підприємств, виступає консолідація інформаційних ресурсів. Сформовано елементний склад сутності поняття
«інформація». Розкрито, що інформаційні ресурси передаються усним, письмовим або іншим чином; виокремлено види передачі інформації. Виявлено, що кожне підприємство у своїй діяльності використовує великий масив інформаційних ресурсів; наведено їх класифікацію. Визначено,
що консолідація інформаційних ресурсів характерна тим, що на певному етапі вирішення будь-якого завдання проявляється сукупність нових
відомостей, які можна порівняти із системою власних уявлень, понять, установок і оцінок. У подальшій діяльності ця оновлена інформація буде
осмислена, структурована й оформлена та стане системною основою стратегічного управління інноваційністю підприємств.
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Колещук О. Я. Консолидация информационных ресурсов
как системная основа стратегического управления
инновационностью предприятий
Цель статьи – формирование процесса консолидации информационных ресурсов как системной основы стратегического управления инно
вационностью предприятий. Определено, что в современных турбулентных условиях хозяйствования консолидация информационных
ресурсов в обеспечении эффективной деятельности предприятий и повышении уровня их развития является актуальной. Установлено, что
важным фактором, приводящим к формированию ценностно-смысловой парадигмы деятельности предприятий, выступает консолидация
информационных ресурсов. Сформирован элементный состав сущности понятия «информация». Раскрыто, что информационные ресурсы
передаются устным, письменным или другим способом; выделены виды
передачи информации. Выявлено, что каждое предприятие в своей деятельности использует большой массив информационных ресурсов; приведена их классификация. Определено, что консолидация информационных ресурсов характерна тем, что на определенном этапе решения любой задачи проявляется совокупность новых сведений, которые можно
сравнить с системой собственных представлений, понятий, установок
и оценок. В дальнейшей деятельности эта обновленная информация
будет осмыслена, структурирована, оформлена и станет системной
основой стратегического управления инновационностью предприятий.
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The article is aimed at forming the process of consolidation of information
resources as a systemic base for the strategic management of the enterprises’
innovativeness. It is defined that in today’s turbulent economic environment,
the consolidation of information resources in ensuring the efficient operation
of enterprises and improving their level of development is relevant. It is determined that the consolidation of information resources is an important factor leading to the formation of the value-sense paradigm of the enterprises’
activities. The elemental composition of the essence of the concept of «information» is formed. It is disclosed that information resources are transferred
in an oral, written or other way; types of information transmission are allocated. It is identified that each enterprise uses a large amount of information
resources in its activities; a classification of them is provided. It is defined that
the consolidation of information resources is characterized by the fact that at
some stage of task solution an aggregate of new information is present that
can be compared with a system of own views, concepts, attitudes and assessments. In the future, this updated information will be understood, structured,
formalized and will become the systemic base of the strategic management
of the enterprises’ innovativeness.
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мація поділяється на такі види: інформація про фізичну особу; інформація довідково-енциклопедичного
характеру; інформація про стан довкілля (екологічна
інформація); інформація про товар (роботу, послугу);
науково-технічна інформація; податкова інформація;
правова інформація; статистична інформація; соціологічна інформація; інші види інформації.
У господарській діяльності використання своєчасної, достовірної та актуальної інформація відіграє
важливу роль для стратегічного управління інноваційністю підприємств і допомагає швидко реагувати
на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища,
що є основою побудови прогнозних показників розвитку підприємств для розробки та впровадження
ефективних управлінських рішень на кожному етапі
розвитку.
Джерела інформації за надходженням, що є
основою стратегічного управління інноваційністю
підприємств, можна розділити на дві групи:
 внутрішні (джерела інформації представлені інформаційно-аналітичними відділами та
групами працівників підприємств, діяльність
яких пов’язана з різними інформаційними
зв’язками і періодичною звітністю);
 зовнішні (джерела включають інформацію,
що публікується у відкритому доступі або
надходить з інших підприємств, включає повідомлення про інновації в технологічному
процесі виробництва продукції, рівень конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках, ціни на продукцію підприємств-конкурентів, інвестиційні можливості, ринки збуту,
сировини тощо).

О

кремо слід виділити зовнішню інформацію,
що є регламентованою та обов’язковою до
виконання. Інформація про механізми регулювання діяльності підприємств через економічні
та адміністративні важелі держави встановлюються
відповідними нормативними актами. Ця інформація
стосується механізмів державного регулювання ціноутворення, держінвестицій, оподаткування, захисту
прав виробників та споживачів тощо.
Інформаційні ресурси передаються усним,
письмовим або іншим чином (рис. 2).
Основним елементом формування стратегічного управління інноваційністю підприємств є використання інформаційних ресурсів, які, своєю чергою,
є результатом взаємодії процесів функціонування та
автоматизації інформаційних систем усіх сфер функціонування підприємств.
Кожне підприємство у своїй діяльності використовує великий масив інформаційних ресурсів,
класифікацію яких наведено на рис. 3.
Інформаційні ресурси існують у часі та просторі, можуть передаватися між поколіннями.
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Г

лобалізація економічних процесів, що характеризується безперервністю потоків інформації,
вимагає розгляду питання щодо консолідації інформаційних ресурсів, що є системною основою стратегічного управління інноваційністю підприємств.
Нові умови обумовлюють впровадження креативних напрямів для розвитку сучасних підприємств,
що базуються на використанні системи інформаційних ресурсів з обов’язковим урахуванням потенціалу
людських знань.
Головною метою консолідації інформаційних
ресурсів є надання підприємству достовірної та актуальної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень на будь-якому етапі життєвого циклу
підприємства.
Питаннями консолідації системи інформаційних ресурсів як основи стратегічного управління інноваційністю підприємств займалися вітчизняні та
зарубіжні науковці, а саме: Бабінська С. [1], Гогот М.
[10], Денисенко М. [2], Козак В. [5], Мельник П. [6],
Осталецький В. [7], Пуцентейло П. [9], Чупріна М.
[10] та інші.
Проте питання використання інформаційних ресурсів для формування основи стратегічного
управління інноваційністю підприємств у сучасних
умовах є досить актуальним і вимагає подальшого
розвитку.
Мета статті – формування процесу консолідації інформаційних ресурсів як системної основи стратегічного управління інноваційністю підприємств.
Сучасні умови вимагають від підприємств адаптації, активності та гнучкості до впливів екзогенного
та ендогенного середовища. Для формування ефективних управлінських рішень необхідно консолідувати інформаційні ресурси, що є системною основою
стратегічного управління інноваційністю підприємств. Отримання необхідної своєчасної, достовірної
та актуальної інформації дає змогу структурувати її
та оптимально використовувати.
У сучасних турбулентних умовах господарювання консолідація інформаційних ресурсів у забезпеченні ефективної діяльності підприємств та підвищення рівня їх розвитку є актуальною.
Сучасний розвиток інноваційності супроводжу
ється сталою зміною сфер життєдіяльності суспільства, прогресуючою глобалізацією тощо. Важливими
факторами, що впливають на формування цінніснносмислової парадигми діяльності підприємств, виступає консолідація інформаційних ресурсів.
У звичному розумінні поняття «інформація»
походить від латинського слова «informatio», яке має
декілька значень (рис. 1).
Відповідно до Закону України «Про інформацію» [3] сутність поняття «інформація» полягає в
тому, що це «будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або від
ображені в електронному вигляді». За змістом інфор-
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Рис. 1. Елементний склад сутності поняття «інформація»
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інформація як знання

Вихідна
інформація

Рис. 2. Способи передачі інформаційних ресурсів

Інформаційні ресурси можуть бути представлені в різних формах – як в електронній, так і в неелектронній, однак у процесі розвитку комунікаційних систем та Інтернету все більшу перевагу віддають електронній інформації, створюючи при цьому
інформаційну базу ресурсів.
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Основні напрями використання мережі Інтернет вітчизняними підприємствами та організаціями
України за 2017 р., згідно з даними Державної служби
статистики України [9], наведено в табл. 1.
За результатами табл. 1 побудовано діаграму напрямів використання мережі Інтернет підприємства-
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Класифікація інформаційних ресурсів

За способом
доступу

відкрита інформація;
інформація обмеженого доступу

За видами
носіїв

на папері; на електронних носіях; у вигляді зображення
на екрані ЕОМ; у пам’яті ЕОМ; у каналі зв’язку; на інших
видах носіїв

За способом
організації
зберігання та
використання

традиційні форми – масив документів; фонд документів;
архів; автоматизовані форми – Інтернет; банк даних;
автоматизована інформаційна система (мережа); база знань

За формою
власності

державна власність; спільна власність; приватна власність;
колективна власність

За сферами
формування
та
використання

економічна інформація; маркетингова інформація;
кадрова інформація; виробнича інформація тощо
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правова; науково-технічна; політична; фінансовоекономічна; статистична; про стандарти та регламенти,
метрологічна; соціальна; про охорону здоров’я;
щодо надзвичайних ситуацій

За видом
інформації

Рис. 3. Класифікація інформаційних ресурсів

Таблиця 1
Напрями використання мережі Інтернет підприємствами та організаціями України за 2017 р.
Напрям використання
Кількість підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет

Кількість підприємств
39 582

1

надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою

38 929

2

здійснення телефонних дзвінків за допомогою Інтернет/VoIP-зв’язку або відеоконференцій

12 048

3

отримання інформації про товари та послуги

34 663

4

користування миттєвим обміном повідомленнями та електронною дошкою
оголошень

18 704

5

отримання інформації від органів державної влади

31 571

6

здійснення різноманітних операцій з органами державної влади (за винятком
отримання інформації)

20 158

7

здійснення банківських операцій

38 227

8

доступу до інших фінансових послуг

15 535

Кількість підприємств, що мали веб-сайт, який функціонував у мережі Інтернет
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З них використовували мережу Інтернет для:
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ми та організаціями України (рис. 4), результати якої
свідчать про те, що в мережі Інтернет користуються
найбільшим попитом такі інформаційні ресурси: надсилання чи отримання повідомлень електронною поштою; здійснення банківських операцій; здійснення
телефонних дзвінків за допомогою Інтернет/VoIPзв’язку або відео-конференцій; отримання інформації
від органів державної влади.

Основними функціональними ознаками системи управління інформаційними ресурсами на підприємстві є: виробнича, фінансова, маркетингова,
кадрова тощо.
ВИСНОВКИ
Отже, глобалізація, яка характеризується безмежністю і безперервністю потоків інформації, вима-
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Рис. 4. Діаграма напрямів використання мережі Інтернет підприємствами та організаціями України за 2017 р.

У

своїй діяльності підприємства використовують велику кількість інформаційних ресурсів, тому важливим є питання формування
системи управління інформаційними ресурсами як
основи стратегічного управління інноваційністю підприємств. Ще не до кінця розроблена та апробована
дієва методологія кількісної та якісної оцінки та прогнозування потреби в інформаційних ресурсах, проте можна окреслити та науково обґрунтувати процес
управління інформаційними ресурсами шляхом вивчення інформаційних потреб підприємства.
У процесі господарської діяльності підприємства використовують технічні засоби для роботи
з інформаційними ресурсами, обсяг автоматизації,
тип і інтенсивність використання яких характеризується сутністю конкретної інформаційної технології.
Метою інформаційної технології є отримання необхідної інформації відповідної якості на заданому носії з урахуванням конкретно обумовлених обмежень,
серед яких: обмежена вартість, швидкість опрацювання даних, інтенсивність та час використання інформаційного ресурсу, якість інформації, що отримується, тощо.
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гає від підприємств консолідувати інформаційні ресурси, які застосовуються в усіх сферах їх діяльності
та є системною основою стратегічного управління
інноваційністю підприємств.
Консолідація інформаційних ресурсів характерна тим, що на певному етапі вирішення будь-якого
завдання проявляється сукупність нових відомостей,
які можна порівняти із системою власних уявлень,
понять, установок і оцінок. Серед методів обробки
системи інформаційних ресурсів можна виокремити:
порівняння, аналіз, синтез, класифікацію, індукцію,
формалізацію, моделювання та ін. У результаті такого
аналізу відбувається поява нових, удосконалених інформаційних ресурсів. Відбувається оновлення знань
про об'єкти або процеси. У подальшій діяльності ця
оновлена інформація буде осмислена, структурована
й оформлена та стане системною основою стратегічного управління інноваційністю підприємств.
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