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АВ5ТКАСТ____________________________________________________________
Апу сіеуеіортепі оГ ап епіегрше сіеретік оп іЬе сіеуеіортепі оГ 
іпІе11і§епсе, оп іЬе ГЄ811ІІ8 оГ сгеаііуе, іпіеіІесШаї асііуііу ЬачесІ оп 
кпо\\'1ссіцс, оп іпГогтаїіоп. ТЬе иг§епсу оГ іЬіз ргоЬІст із ехріатсії Ьу іііе 
Гасі іЬаІ іпГоппаїігаїіоп рготоіех іЬе сіеуеіортепі оГ (Ье епіегрше апсі іЬе 
іпіеііесіиаіігаїіоп оГ ііз асііуіііе».
ТЬе ригрозе оГ іЬе агіісіе ія № Ьі§Ь1і§Ьі іЬе гоїс оГ іпГогтаїіоп іп (Ье 
іпісіїесіиаіігаїіоп оГіЬе епіегрше.
Іп іЬе сопс1іІіоп5 оґ іЬе есопотіс сгізіз, іііік ргоЬІет Ьесотез рагіісиїагіу 
ітроП апІ, Ьесаихе шііЬоиІ іпГогтаїіоп, шііЬоиі кпошІесіи;е, \уЬісЬ І8 СІїе 
оЬ]есі оГ іпіеііесіиаіігаїіоп оГ асііуііісз, іі І8 ітроззіЬІе Іо гсаііге іЬе 
хсіепІіГїс апсі ІесЬпісаІ роїепііаі апсі ассеїегаїе іЬе сіеуеіортепі оГ ІІіе 
епіегрше.
Такіп§ іпіо ассоипі іЬе аЬо\е-тепІіопес1 ресиїіагіїіез оГ іпГогтаїіоп, а 
питЬег оГ гециігетепії аге Гогтиіаіесі Гог іЬе Гогтаїіоп оГ і їх тапа§етепІ 
зузіет, 1акіп§ іпіо ассоипі іЬе зресіГіск оГ іЬе епіегрше’з ргасіісаі 
асііуіііез, апсі іЬе ргіпсіріез Гог тапа§іп£ іЬе іпГогтаїіоп роїісу оГ іііе 
епіегрше аге оиіііпесі.
її зЬоиІсі Ье етрЬазітес! Іііаі іЬе гоїе .оГ іпГогтаїіоп іп іЬе іпіеііесіиаііхаїіоп 
оГ асііу і і і с з  зііоиісі Ье іп а сотргеЬепзіуе таппсг, епкигіпц іііе іпіеггеїаііоп 
оГіЬе хоіиііоп оГіЬе Іазкз азкіупссі. Опіу 8исЬ ап арргоасЬ \уі!1 Гасііііаїс іЬе 
іпіеііесіиаіігаїіоп оГ іЬе епіегрше.

Головне дж ерело інтелектуалізац ії діяльності підприємства -  це інтелект, його 
капіталізація. О б ’єктом, щ о відноситься до інтелектуалізації діяльності на сьогодні є 
інформація. На сьогодні інформація стає найдорожчим ресурсом . С ам е інформація сприяє 
розвитку підприємства. Будь-який розвиток підприємства залеж ить від розвитку інтелекту, від 
результатів творчої, інтелектуальної діяльності, яка базується на знаннях, на інформації. 
Актуальність цієї проблеми поясню ється тим, щ о інф орм атизація сприяє розвитку 
підприємства та інтелектуалізац ії його діяльності.

Теоретичні основи ролі інф орм ації в тій чи іншій мірі розглядається багатьм а 
дослідниками, щ о п рацю ю ть у різних галузях: А ндрощ ук Г . О ., Базилевич В. Д., 
Кохановська О. В ., Корнєєв В. В. та ін.

М ета статті полягає у висвітленні ролі інформ ації в інтелектуалізац ії діяльності 
підприємства.

В  ум овах економ ічної кризи ця проблема набуває особливого значення, адже без 
інформації, без знань, щ о є о б ’єктом інтелектуалізації діяльності, немож ливо реалізувати 
науково-технічний потенціал та прискорити розвиток підприємства.

М ож ливість спож ивання інформації не обмеж ується кількістю  учасників, географічної 
приналежністю , областю  діяльності. Для одних інформація може виявитися марною , для інших 
вона утворю є потік даних для прийняття ріш ення в майбутньому, для третіх  вона стане 
знанням. У  цьом у випадку роль інформ ації в інтелектуалізації д іяльності полягає в тому, що 
сприйнята і осмислена інф орм ація втілю ється в ф актах, відом остях про закони суспільства і 
природи, принципи їх  практичного застосування, навички та  здібності людей, соціальних 
відносинах і так  далі, а також , стає продуктом інтелектуальної д іяльності лю дини, пов'язаної з 
обробкою  і застосуван н ям  накопиченої, зібраної, систем атизованої інформації.

О днією  з особливостей  інформації є те, щ о в разі її застосування вон а виступає в якості 
економічного ресурсу. Т ом у п ерш очергова роль суб'єкта (керівника п ідприємства) розпізнавати
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інформаційні сигнали, збирати, систематизувати інформацію , творити, створю вати  і освою вати 
нові знання в господарської діяльності.

Інформація в інтелектуалізації діяльності п ідприємства перетворю ється в різновид 
економічних благ. Т ому, в залеж ності від форми та  зм істу, на наш  погляд, вона може 
поділятися на:

-  аналітичну інф орм ацію ;
-  облікову інформацію ;
-  кадрову інформ ацію ;
-  економічну інформацію ;
-  інноваційну інф орм ацію ;
-  м аркетингову інф орм ацію ;
-  управлінську інформацію .
При цьому роль інф орм ації як різновиду економічних благ проявляється при обміну 

інформацією  та  її поширенні.
Інформація - стає одним з найпотужніш их і виріш альних чинників розвитку 

підприємства. Інформація при інтелекгуалізації д іяльності п ідприємства утворю є 
інформаційний ресурс сучасного підприємства. На відміну від м атеріальних, в тому числі і 
технічних, ресурсів, інформаційний ресурс практично невичерпний, його запаси під час 
розвитку п ідприєм ства і ступеня споживання тільки зростаю ть. Цей ресурс виступає формою  
інформаційної політики підприємства.

Враховую чи приведені особливості інформації мож на сф орм улю вати  ряд вим ог до 
формування її системи управління, щ о будуть визначатися особливостям и практичної 
діяльності п ідприєм ства, та виділити принципи управління інформаційною  політикою 
підприємства (рис.1).

Так, оскільки еф ективність функціонування підприємства п о в ’язана з інформацією , це 
визначає необхідність органічної інтегрованості її з іншими функціональними системами 
управління та загальною  систем ою  управління підприємством.

Всі управлінські ріш ення в області ефективного використання інформації та організації 
її обороту тісно в зає м о зв ’язані та прямо або побічно вп ливаю ть на кінцеві результати 
діяльності п ідприємства. Т ом у управління інформаційною  політикою  підприємства повинно 
розглядатися як комплексна функціональна керую ча система, щ о забезпечує розробку 
взаєм озалеж них управлінських ріш ень, кожне з яких робить свій внесок у загальну 
результативність діяльності підприємства.

Розглядання процесу управління інформаційною  політикою  як системи обумовлено в 
перш у чергу застосуван н ям  комплексних всебічних методів, щ о враховую ть різні сторони 
даного напрямку у в заєм о зв ’язку з інтелектуалізацією  діяльності підприємства.

При цьому, як свідчить практика, найбільш  ефективні управлінські ріш ення в області 
інтелектуалізації д іяльності, розроблені та використані підприємством у попередньому періоді, 
не завж ди мож уть бути повторно застосовн і на наступних етапах його господарської 
діяльності. Н асам перед, це п ов ’язано з особливістю  інформ ації як економічного ресурсу, 
змінами внутріш ніх умов функціонування підприємства га його зовн іш н ього оточення Тому 
модель управління інф ормаційною  політикою повинна бути високодинамічною  та враховувати  
зміну ф акторів зовн іш н ього середовищ а, потенціалу ф орм ування інформації, темпів 
економічного розвитку, форм організац ії виробничої га ф інансової діяльності, ф інансового 
стану та інш их п арам етрів функціонування підприємства.

Крім того, значення інформації в інтелектуалізації діяльності п ідприємства повинно 
враховувати  альтернативні мож ливості дій та забезпечувати  варіати вність підходів до розробки 
окремих управлінських ріш ень. При цьому, якими б ефективним не здавалися ті або інші 
проекти ріш ень в області інформаційної політики, вони не повинні вступати в протиріччя з 
головними цілями діяльності підприємства, стратегічними напрямками його розвитку, оскільки 
це підриватиме розвиток п ідприємства в майбутньому періоді.
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Рис. 1. Основні вимоги до формування ефективної системи управління інформаційною
політикою підприємства

В арто підкреслити, іцо роль інформації в інтелектуалізації діяльності повинна 
відзначатися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалеж не вирішення поставлених задач. 
Тільки такий підхід буде сприяти різкому росту інтелектуалізації діяльності підприємства.

Таким чином, еф ективна модель управління інформаційної політики, організована з 
врахуванням наведених на рисунку 1 вимог, створю є основу високих тем пів розвитку 
підприємства, досягнення необхідних кінцевих результатів його господарської діяльності та 
підвищення інноваційного розвитку. їх  перелік мож е бути розш ирений, проте без врахування 
розглянутих вимог не мож ливо розраховувати  на створення еф ективної інтелектуалізації 
діяльності п ідприємства.
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