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ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДПРИЄМСТВА

Тенденції розвитку сучасної науки управління нерозривно пов’язані з рівнем
розвитку технологій, що працюють з інформацією, бо інформація посягає ключову роль
у теперішньому стані розвитку економіки, що має назву інформаційна економіка.
Ключовим фактором, що характеризує інформацію є її невизначеність та відсутність
чіткого інструментарію щодо розрахунку оцінки інформаційної сфери підприємства, як
головного суб’єкта господарювання в економіки країни.

Питаннями інформаційної економіки і рівня оцінки інформаційної складової на
підприємствах займалися такі провідні вчені як Іноземцева В.Л., Кастельса М.,
Мельника Л.Г., Нижегородцева Р., Тоффлера Е., С.М. Ілляшенка та ін.Вони сформували
категорійний апарат інформаційної економіки, визначили основні її риси та дали базові
критерії та показники оцінки впливу результатів інформаційної революції на діяльність
підприємства. Проте невирішеним залишилось питання загальної оцінки інки
інформаційної сфери на підприємстві у поєднанні з оцінкою її складових.

Автор [4] під час оцінки інформаційної сфери підприємства наголошує на оцінці
інформаційного потенціалу підприємства, виводячи його на рівень інноваційного та
виробничого потенціалу підприємства та зарекомендовані напрями оцінки складових
інформаційного потенціалу підприємства, через призму складових та здатностей до
них.

Забезпеченість економічною інформацією, необхідною для прийняття
обґрунтованих і економічно ефективних рішень укрупнено слід виконувати за
допомогою авторських підходів [3] із застосуванням запропонованої критеріальної бази
і системи показників, зокрема:
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де Ппг - похибка пошуку; Ппл - повнота пошуку; Кр - обсяг виданої релевантної
інформації; Ко - загальний обсяг виданої інформації; Крм - обсяг релевантної інформації
в загальній її сукупності.

Кр, Ко, і Крм можуть вимірюватися кількістю документів чи в стандартних
одиницях.

з формул випливає (1-2), що ефективність пошуку інформації тим вища, чим вища
повнота пошуку (Ппл) і менше похибка пошуку (Ппг).

Проте для оцінки рівня інформаційного оснащення управлінських рішень,
забезпеченості інформацією можуть бути застосовані такі показники як [3]: коефіцієнт
повноти інформації, коефіцієнт точності інформації, коефіцієнт суперечливості
інформації, обсяг інформації.

На авторську думку не лише розрахункові показники є достатніми під час оцінки
інформаційної складової на підприємстві, тому експертне опитування спеціалістів в
області управління та аналіз результатів займає значне місце в оцінці інформаційної
сфери підприємства та потребує розробок.

Таким чином представлена методика оцінки інформаційної сфери підприємства з
одного боку оцінює коректність пошуку необхідної інформації керівником та
відповідності знайдених інформаційних ресурсів щодо критеріїв, що вказують на
характеристику інформації. Подальшого дослідження заслуговує об’єднання



показників складових інформаційної сфери до інтегрального показника, що дозволить
сформувати конкретні рекомендації для підприємств з різним рівнем розвитку
інформаційної сфери.
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