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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
В МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСІ В УКРАЇНІ

АНОТАЦІЯ
Актуальною проблемою сучасності є забезпечення ста-

більного економічного розвитку підприємств, що зумовлює 
зростання ролі інформаційного забезпечення процесу управ-
ління. Метою статті є дослідження концепцій інформаційного 
менеджменту підприємства як основи для прийняття управлін-
ських рішень. У статті дано визначення поняття «інформацій-
ний менеджмент». Проаналізовано концепцію інформаційного 
менеджменту для малого та середнього бізнесу в Україні, об-
ґрунтовано її сутність та основні положення.

Ключові слова: інформаційний менеджмент, інформація, 
бізнес, менеджмент, інформаційні системи.

АННОТАЦИЯ
Актуальной проблемой современности является обеспе-

чение стабильного экономического развития предприятий, что 
определяет увеличение роли информационного обеспечения 
процесса управления. Цель статьи – исследование концепций 
информационного менеджмента предприятия как основы для 
принятия управленческих решений. В статье дано определе-
ние понятия «информационный менеджмент». Проанализиро-
вана концепция информационного менеджмента для малого 
и среднего бизнеса в Украине, даны обоснование ее сущности 
и основные положения.

Ключевые слова: информационный менеджмент, инфор-
мация, бизнес, менеджмент, информационные системы.

ANNOTATION
Provision of stable economic development of enterprises is an 

urgent problem of nowadays, as far as it determines the growth of 
the role of information provision of the management process. The 
purpose of the article is to study the information management of 
the company as the basis for making managerial decisions. The 
article defines the concept of “information management”. The con-
cept of information management for the small and medium busi-
ness of Ukraine is analysed, its essence and main provisions are 
substantiated.

Key words: information management, information, business, 
management, information systems.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних умовах світо-
вого соціально-економічного розвитку особливо 
важливим стало інформаційне забезпечення 
процесу управління, яке полягає у зборі й пе-
реробці інформації, необхідної для прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень.

Прийняття будь-якого рішення вимагає опе-
ративної обробки значних масивів інформації; 
компетентність керівника вже залежить не 
стільки від досвіду, отриманого в минулому, 
скільки від володіння достатньою кількістю ак-
туальної для даної ситуації інформації та вмін-
ня зробити корисні висновки.

У зв’язку із цим вивчення інформаційного 
менеджменту та особливостей його розвитку 
в малому та середньому бізнесі в Україні є до-
сить актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питанням, які 
стосуються інформаційного менеджменту, при-
свячено роботи таких учених, як D. Duchen, 
J. Borbely, E.M. Mason, P. Sholtys, V. Stivic, 
T. Latg, Y. Roets, I.A. Boon, E. Малофейчик 
[1], О. Васюхин, А. Варзунов [2], В. Кригер 
[3], П. Друкер [4], А.Гринберг, І. Король [5], 
В. Мельник [6], А. Костров [7], Л. Хижняк, 
А. Нестеренко та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Розвиток інформаційного менедж-
менту в Україні знаходиться на достатньо 
низькому рівні. Попри достатньо великий обсяг 
досліджень та вагомий науковий внесок, питан-
ня, які пов’язані із сучасними особливостями 
розвитку інформаційного менеджменту, залиша-
ються актуальними та не повністю вирішеними.

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Цілями статті є:

– розкрити сутність поняття «інформацій-
ний менеджмент»;

– розглянути особливості інформаційного 
менеджменту для малого та середнього бізнесу;

– визначити головні напрями вдосконалення 
системи управління, користуючись основою ін-
формаційного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Тенденції розвитку сучасної світо-
вої економіки ХХІ ст. призвели до так званого 
віку знань, в якому інформація виступає в ролі 
окремого ключового ресурсу виробництва. Вод-
ночас не слід забувати, що якість та ефектив-
ність управління компанією багато в чому за-
лежать саме від інформаційного забезпечення 
менеджменту на всіх рівнях. Вищенаведені 
причини призвели до різкого зростання залеж-
ності результатів діяльності організації від ін-
формаційної системи.

Для того щоб задовольнити потреби сучасних 
компаній в інформаційному забезпеченні, на-
уковцями створюються все більш складні сис-
теми. Досвідчені фахівці в галузях інформацій-
них технологій (ІТ) та менеджменту стикаються 
з новими проблемами. На це вказував один із 
найвидатніших економістів Пітер Друкер [4]. 
Він казав, що всі революційні зміни відбува-
ються у концепціях, тобто не варто замикати 
цю проблему лише на фахівцях ІТ, оскільки Ек
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зміни, що відбуваються, глобальні і потребують 
розроблення нових стратегій. Також у своїй 
роботі Друкер зазначив, що в ХХІ ст. інфор-
маційні технології починають працювати на 
топ-менеджмент організацій. Вищезазначені 
тенденції призвели до появи нового напряму 
менеджменту – інформаційного менеджменту.

У науці про управління, на жаль, поки що 
не існує однозначного розуміння такого понят-
тя, як «інформаційний менеджмент» (ІМ).

Останнім часом інформаційний менеджмент 
почав усе частіше розглядатися як самостійна 
галузь управління, нарівні з фінансовим, опе-
раційним, стратегічним, інноваційним або ме-
неджментом персоналу тощо.

Разом із тим говорити про сформованість 
концепції інформаційного менеджменту як 
самостійного наукового напряму в теорії ме-
неджменту ще зарано. Існує велика розбіжність 
щодо змістовного наповнення поняття «інфор-
маційний менеджмент» серед фахівців різних 
країн і різного наукового спрямування.

На думку відомих економістів А. Грінберга 
та А. Короля [5], інформаційний менеджмент – 
це не що інше як сукупність засобів та методів 
управління інформацією, a також управління 
діяльністю підприємства за допомогою цієї ін-
формації.

Інформаційний менеджмент – це окрема, 
відносно незалежна сфера управління підпри-
ємством, що повинна опиратися на нові пара-
дигми та концепції менеджменту, тобто вона 
має враховувати:

– високу швидкість зміни предметної сфери;
– переважання мережевих відносин 

та структур;
– орієнтацію на випередження у конкурент-

ній боротьбі;
– орієнтацію на клієнтів організації;
– високий вплив політичних, психологічних 

та соціологічних процесів [6].
Інформаційний менеджмент, окрім загаль-

них принципів менеджменту, використовує та-
кож нові, специфічні принципи. Одним із та-
ких уважають принцип орієнтації на відкриті 
інформаційні системи та створення інформа-
ційного суспільства. Сутність підходу поля-
гає у консолідації інформаційних технологій 
різних рівнів та реалізації в єдиний інформа-
ційний простір. За часи розвитку ІТ кількість 
різних видів систем, форматів даних, модулів, 
інтерфейсів і пристроїв досягла такого різно-
маніття, що інформатизація підприємств пере-
творилася на спробу подолати несумісність усіх 
різних стандартів. Окрім того, значно усклад-
нилася взаємодія між бізнес-структурами в ін-
формаційному відношенні [6]. Це стало пере-
шкодою для розвитку глобальних корпорацій 
та моделі відносин («бізнес – бізнес»). Причому 
ту саму проблему можна простежити і в дер-
жавному управлінні, коли різні рівні влади або 
різні функціональні підрозділи не можуть віль-
но обмінятися інформацією один з одним.

Уважаємо за необхідне окреслити межі по-
няття «інформаційний менеджмент» як науко-
вого напряму, що тільки починає зароджувати-
ся. Нині розвитком ідей у цій галузі зайняті 
передусім практики та компанії, що зайняті 
у сфері інформаційних систем. Такі організації 
розробляють різного роду тренінги для техніч-
ного та управлінського персоналу, a також пу-
блікують свій досвід використання інформацій-
них технологій.

Розвиток інформаційного менеджменту 
в Україні знаходиться на достатньо низькому 
рівні. У сфері засобів масової інформації нині 
все ще переважають достатньо застарілі уяв-
лення про роль та завдання інформації у жит-
ті кожного з нас та суспільства як своєрідного 
сервісу для цієї так званої «машини суспільно-
го виробництва». Багато дослідників уважають, 
що інформація повинна надаватися лише як за-
сіб для формування думки громадськості, a не 
сама по собі; повинна регулювати соціальну по-
ведінку великих людських мас, тобто має бути 
чимось на кшталт команд, що подаються з од-
нієї частини вищезгаданої «машини» в іншу. 
Звідси й випливає ця необхідність формування 
та впровадження механізмів для видалення не-
бажаної «верхівки» інформації, різноманітних 
форм цензури, незважаючи на формальну забо-
рону тощо. Також для силових структур у всі 
часи існувала значно велика спокуса стосовно 
регулювання інформаційних потоків у правиль-
ному напрямі для себе або вводити дезінфор-
мацію в суспільні канали комунікації, якщо ці 
структури вважають, що того вимагають інтер-
еси держави. Так, ситуація в Україні дуже схо-
жа на ситуацію в Російській Федерації, де вче-
ний-економіст А. Костров у своїй роботі взагалі 
не вважає за потрібне давати визначення по-
няттю «інформаційний менеджмент», оскільки 
воно є «інтуїтивно зрозумілим» [7]. Він також 
акцентує увагу на інформаційних системах як 
об’єктах управління, тому до змісту інформа-
ційного менеджменту включив таке:

– управління персоналом у сфері інформати-
зації;

– формування інноваційної політики, a та-
кож здійснення різних за типом інноваційних 
програм;

– управління капіталовкладеннями у сфері 
інформатизації;

– створення організаційної структури у сфе-
рі інформатизації [7].

Отже, можна сформулювати гіпотезу про 
можливість удосконалення системи управління 
в малому та середньому бізнесі, користуючись 
основою інформаційного менеджменту.

Так, першим положенням можна вважати 
диференціацію підходів до менеджменту малого 
та середнього бізнесу. Зважаючи на особливості 
в управлінні малого підприємництва, необхідне 
розроблення спеціальних методик, які зможуть 
задовольнити вимоги обмеженості ресурсів 
і скорочення строків упровадження [8].



64

Випуск 2(07) 2018

Класичний приватний університет

Стосовно другого положення, то його слід 
віднести до тенденцій розвитку предметної 
сфери. Припустимо, що ця сфера розщеплена 
і містить чотири напрями: інституційний, вір-
туальний, інформаційний та традиційний, тоб-
то науковий, раціоналістичний менеджмент. 
Кожен із напрямів включає певний набір різ-
них положень та принципів. Таким чином, для 
вирішення завдань необхідно враховувати, крім 
класичних тенденцій розвитку менеджменту, 
ще й сучасні, такі як галузі знань [9].

Сутність третього положення полягає у ви-
користанні нового підходу до самоорганізації 
та вирішення завдань постійних змін в органі-
зації: гнучкого менеджменту, який орієнтова-
ний на зміни, самоорганізацію персоналу ком-
панії та самоналаштування бізнес-процесів [9]. 
Під упровадженням гнучкого менеджменту 
маємо на увазі використання гнучкого підхо-
ду в різного типу розробках у галузі інформа-
ційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Такі 
підходи розробляються як основа для системи 
менеджменту ІКТ-компаній, що займаються 
розробленням та впровадженням нового про-
грамного забезпечення. Основним припущен-
ням гнучкого менеджменту є відсутність ста-
лості вимог замовників та достатньо велика 
швидкість зміни процесів. Також в ідеологію 
цього менеджменту включено принципи зни-
ження «бюрократизованості» бізнес-процесів 
та акцентування на мотивації людей і кінцево-
му результаті ніж формалізації (шляхи досяг-
нення результатів). Гнучкий підхід дає змогу 
адекватно, a головне – швидко реагувати на 
зміни у зовнішньому та внутрішньому серед-
овищі компанії [10].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, можна зробити висновки стосов-
но методики створення інформаційної бізнес-
системи в малому та середньому бізнесі. Вона 
враховує наявність різних систем концепцій 
та принципів у сучасній теорії та практиці 
управління, a також спирається на наявні 
знання у галузі інформаційного менеджмен-
ту. Запропонована методика є перспективною 
з погляду вирішення завдань менеджменту, 
які стосуються малого та середнього бізнесу 
в Україні. Найбільш важливе з них, що стоїть 
перед інформаційно-технологічною індустрі-
єю та менеджментом організацій, – це еко-
номічна ефективність інформаційних систем, 
a також максимізація позитивних ефектів від 
упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій. У цих сферах є досить великі 
можливості стосовно дослідження та розро-
блення нових методик.
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FEATURES OF INFORMATION MANAGEMENT  
IN THE SMALL AND MEDIUM BUSINESS OF UKRAINE

Provision of stable economic development of enterprises is an urgent problem of nowadays, as far 
as it determines the growth of the role of information provision of the management process.

The article studies a set of modern scientific views of the concept of information management. It is 
determined that, unfortunately, there is no yet unambiguous understanding of such a concept in the 
science of management. Development of information management in Ukraine is at a rather low level. 
The concept of information management for the small and medium business of Ukraine is considered, 
its essence and main provisions are substantiated.

A hypothesis about the possibility to improve management system in the small and medium busi-
ness by using the basis of information management is formulated.

So, the first provision can be considered a differentiation of approaches to the management of the 
small and medium business. Given the features in small business management, the development of 
special techniques, which will meet the requirements of resource constraints and shortening deadlines 
for implementation, is necessary.

Regarding the second provision, it should be attributed to the development trends in the subject 
area. Let us suppose, this area is split and has four directions: institutional, virtual, information, 
and traditional, i.e. scientific, rationalistic management. Each direction has a certain set of different 
provisions and principles. Thus, for solving the tasks, in addition to the classical development trends 
in management, one should also consider modern ones, such as the field of knowledge.

The essence of the third provision lies in the use of a new approach to the self-organization and 
solving the problems of constant changes in the organization: change-oriented flexible management, 
self-organization of the company’s personnel, and self-adjusting of business processes.


