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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Актуальність теми. В умовах становлення інформаційної економіки 

кардинально змінюється роль інформації у забезпеченні довгострокового успіху 
підприємств. Зміна акцентів у пошуку конкурентних переваг сучасних підприємств 
зумовлює необхідність виявлення способів ефективного управління та використання 
інформації як стратегічного ресурсу та особливого товару. Цим зумовлюється 
актуальність наукового пошуку концептуальних засад розробки та впровадження 
інформаційної стратегії підприємства. 

Теоретичною базою досліджуваної проблематики є праці вчених, які сприяли 
становленню концептуальних засад теорії інформаційної стратегії підприємства, а 
саме Л. Апплегейта, М. Ерла, Р. Галль’єрса, Дж. Голдхабера, Дж. Кірка, Х. Лі, 
Д. Ляйднера, М.Т. Омельяненко, Е. Орни, М. Паркера, К. Поеля, П. Рібберса, 
М. Смітса, Д. Соула, Р. Остіна, Ч. Чу. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання 
ефективності інформаційної стратегії, досліджувалися І. Бентлі і С. Кларком, 
Д. Марчандом, П. Страссманом. Окремі питання управління інформацією в 
діяльності підприємств розглядалися зарубіжними і вітчизняними дослідниками, 
зокрема підхід до інформації як ресурсу підприємства відображено у роботах 
С._Буханана, К. Бурка, Ф. Гібба, С. Генцзеля, Ф. Хортона, М. Портера; аналіз ринків 
з несиметричною інформацією проведено Дж. Акерлофом, М._Спенсом, Дж. 
Стігліцем; методи й інструменти управління інформацією як стратегічним активом 
підприємства досліджували С. Ілляшенко, Р. Гіляревський, А. Ледерер, Н._Ревуцька 
та інші. 

Разом з тим, деякі теоретико-методичні та практичні аспекти управління 
інформацією на підприємстві залишаються фрагментарно дослідженими. Для 
побудови цілісної концепції стратегічного управління підприємством 
постіндустріальної епохи потребують подальших досліджень проблемні питання 
обґрунтування понятійно-категоріального апарату, виявлення ролі та місця 
інформаційної стратегії у процесі стратегічного управління підприємством, а також 
удосконалення методичних засад розробки, впровадження й оцінювання 
ефективності інформаційної стратегії підприємства. Зазначені напрями дослідження, 
їх практична важливість і безперечна актуальність зумовили вибір теми дисертації, 
її мету, завдання, об’єкт, предмет і логіко-структурну побудову. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційну 
роботу виконано на кафедрі стратегії підприємств ДВНЗ “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” згідно з планами наукових 
досліджень за темою “Стратегія розвитку економічної організації” (державний 
реєстраційний номер 0311U003300). Особисто автором в рамках теми досліджено 
теоретико-методичні засади розробки та впровадження інформаційної стратегії 
підприємства. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є наукове узагальнення 
теоретико-методичних основ формування інформаційної стратегії підприємства та 
обґрунтування практичних рекомендацій щодо її розробки, впровадження й 
оцінювання ефективності.  

Для досягнення визначеної мети поставлено та вирішено такі завдання:  
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• розкрито сутність і зміст інформації як стратегічного ресурсу та 

специфічного товару підприємства; 
•  розроблено концептуальні засади інформаційної стратегії підприємства; 
• сформовано теоретичні засади розробки та впровадження інформаційної  

стратегії підприємства й запропоновано інструментарій, що забезпечує її 
впровадження; 

• виявлено інформаційні потреби вітчизняних підприємств і надано їх 
аналітичну характеристику; 

• проведено діагностику поведінки вітчизняних підприємств в 
інформаційному середовищі та оцінено рівень їх готовності до впровадження 
інформаційної стратегії; 

• ідентифіковано поточний стан практичний досвід управління інформацією 
на українських підприємствах; 

• запропоновано методичні рекомендації щодо розробки інформаційної 
стратегії на підприємстві; 

• обґрунтовано вибір типу інформаційних стратегій для досліджуваних 
підприємств та сформульовано практичні рекомендації до їх впровадження; 

• розроблено методичні засади оцінювання ефективності інформаційної 
стратегії підприємства. 

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективного управління 
підприємствами в умовах інформаційного етапу розвитку суспільства. 

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і прикладних 
аспектів розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства.  

Методи дослідження. Методичним підґрунтям роботи є система 
загальнонаукових і спеціальних методів, яка дозволила дослідити процеси й явища у 
їх взаємозв’язку та вирішити поставлені наукові завдання. При визначенні й 
узагальненні теоретико-методичних засад й опрацюванні прикладних результатів 
дослідження використано загальнонаукові методи, серед яких необхідно виділити 
узагальнення, порівняння, класифікації та типології (для уточнення та формалізації 
понятійного апарату); абстракції, аналізу, синтезу, системного підходу (для 
розробки концептуальних положень побудови моделі процесу розробки та 
впровадження інформаційної стратегії підприємства). З метою комплексного аналізу 
ефективності діяльності підприємств застосовано спеціальні методи, а саме: 
фінансово-економічного аналізу, інформаційного аудиту, gap-аналізу (для аналізу 
поточних інформаційних потреб), анкетування (для проведення опитування 
керівного та виконавчого складу підприємств щодо особливостей стратегічного 
управління інформацією), експертних оцінок, порівняння (для зіставлення 
інформаційних потреб підприємств з наявною інформацією) та інші. 

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові  
акти України, що регулюють діяльність підприємств України, наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань, ресурси 
всесвітньої мережі Internet, офіційні матеріали Державної комісії з цінних паперів і 
фондового ринку України, офіційні дані Державного комітету статистики України, 
внутрішня документація підприємств, фінансова звітність підприємств. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у такому: 
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вперше: 
- запропоновано концепцію формування інформаційної стратегії 

підприємства, яка включає: визначення суті інформаційної стратегії як такої, що 
виконує генеруючу, забезпечуючу й збалансовуючу функції роботи з інформацією 
на підприємстві за рахунок управління інформаційними процесами та 
інформаційною інфраструктурою, до складу якої віднесено інформаційні ресурси, 
системи й технології; типологію інформаційних стратегій підприємств; модель 
процесу розробки та впровадження інформаційної стратегії і відповідного 
інструментарію, що сприяє створенню доданої вартості через ефективне 
використання й управління інформацією в умовах інформаційної економіки; 

удосконалено: 
- методичний підхід до типологізації інформаційних стратегій підприємств на 

основі таких критеріїв, як ступінь визначеності інформаційного середовища і 
активність поведінки підприємства в ньому, в межах якого виокремлено 
інформаційну стратегію сприйняття, спостереження, цілеспрямованого пошуку та 
проактивну інформаційну стратегію;  

- методичні положення щодо розробки та впровадження інформаційної 
стратегії на підприємстві з визначенням основних підпроцесів (концептуалізація 
діяльності підприємства,  аналіз зовнішнього інформаційного середовища, 
структурне взаємоузгодження, стратегічне взаємоузгодження, інвестиційне 
забезпечення, виконання проектів і програм, трансформація результатів проектів у 
поточні операції), що дозволяє підвищити результативність досягнення стратегічних 
цілей підприємства шляхом ефективного використання та управління інформацією;   

- діагностику організаційно-економічних передумов розробки інформаційної 
стратегії підприємства через запровадження процедури проведення інформаційного 
аудиту, що забезпечує комплексне уявлення про поточну практику управління 
інформацією на підприємстві та її відповідність стратегічним цілям підприємства; 

- методичні засади оцінювання ефективності інформаційної стратегії на основі   
розрахунку фінансових показників, зокрема інформаційної продуктивності (як 
відношення інформаційної доданої вартості до трансакційних витрат) й 
інформаційної ренти, а також нефінансових показників, що дає можливість 
комплексно оцінити ефект від впровадження інформаційної стратегії на 
підприємстві; 

набуло подальшого розвитку: 
- понятійно-категоріальний апарат економічної та управлінської науки в 

напрямі уточнення дефініції інформаційної стратегії як сукупності способів 
використання й управління інформацією та знаннями на підприємстві за допомогою 
відповідної інформаційної інфраструктури для досягнення стратегічних цілей 
підприємства та створення доданої вартості у динамічному середовищі. На відміну 
від домінуючого в наукових джерелах техніко-технологічного трактування процесів 
інформаційного забезпечення діяльності підприємства, запропонований підхід дає 
можливість врахувати всі управлінські аспекти комплексного управління 
інформацією на сучасному підприємстві в стратегічній перспективі; 

- методичні положення управління інформаційними процесами на 
підприємстві на основі моделювання інформаційного ланцюжка створення вартості, 
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який складається з первинних і підтримуючих процесів; 
- інструментарій типологізації підприємств за ознакою активності їх поведінки 

в інформаційному середовищі шляхом побудови тривимірної матриці за критеріями 
“характер створення зовнішнього інформаційного продукту (послуги)”, “характер 
створення внутрішнього інформаційного продукту (послуги)” та “інтенсивність 
інформаційного пошуку на підприємстві”;  

- методичні засади визначення стратегічного потенціалу інформаційних 
недосконалостей (неповноти інформації й інформаційної асиметрії) на факторних і 
продуктових ринках з метою отримання підприємствами конкурентних переваг. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні наукові положення, 
рекомендації та висновки дисертаційної роботи доведені до рівня методичних 
узагальнень і прикладного інструментарію, що дозволяє підвищити ефективність 
функціонування вітчизняних підприємств завдяки розробці та впровадженню 
інформаційної стратегії. Обґрунтування необхідності побудови інформаційної 
стратегії дало змогу сформулювати об’єктивні принципи ефективного управління  
інформацією як стратегічним активом і конкурентним диференціатором 
підприємства в довгостроковій перспективі. Рекомендації щодо практичного 
використання технології розробки та впровадження інформаційної стратегії, а також 
оцінювання її ефективності мають універсальний характер і можуть застосовуватись 
у стратегічному управлінні промисловими підприємствами різних сфер бізнесу. 

Прикладне значення теоретичних, методичних і науково-прикладних 
результатів підтверджується їх використанням у діяльності підприємств: ДП “Талан 
Коммунікейшнс” (довідка №01/01 від 29.10.2012 р.), ТОВ “Бізнес сервіс” (довідка 
№23 від 12.10.2012 р.), ПП “Проект-менеджмент бізнес консалтинг” (довідка №12-
11 від 09.11.2012 р.), а також у навчальному процесі ДВНЗ “Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана” при викладанні дисциплін 
“Стратегія підприємства” та “Управління розвитком компанії” (довідка від 
20.10.2012 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою 
працею. Наукові статті підготовлені автором особисто та відображають основний 
зміст дослідження.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
дисертаційної роботи оприлюднені на науково-практичних конференціях: 
“Управління інноваційним розвитком підприємств України в умовах світових 
інтеграційних процесів” (Дніпропетровськ, 2007 р.), “Економіка підприємства: 
теорія та практика” (Київ, 2008), “Теорія і практика сучасної економіки”  (Черкаси, 
2008 р.), “Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним 
розвитком вітчизняних підприємств” (Кривий Ріг, 2009 р.), “Реформування 
економіки України: стан та перспективи” (Київ, 2009 р.), “Економіка підприємства: 
теорія та практика” (Київ, 2010), “Управління інноваційним процесом в Україні: 
проблеми, перспективи, ризики” (Львів, 2010), “Актуальні проблеми і перспективи 
розвитку економіки України (Алушта, 2010), “Економіка підприємства: теорія та 
практика” (Київ, 2012). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 19 наукових праць, 
загальним обсягом 5,68 д.а., з них 10 статей у наукових фахових виданнях і 9  



5 
 

публікацій в інших виданнях. 
Структура та обсяг роботи.  Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 
додатків. Загальний обсяг роботи викладено на 194 сторінках, містить 39 таблиць на 
28 сторінках, 47 рисунків на 15 сторінках, 2 формули, 1 додаток на 1 сторінці, 
список використаних джерел містить 196 найменувань. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну 
значущість отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації. 

У розділі 1 “Теоретико-методичні основи формування інформаційної 
стратегії підприємства” визначено концептуальні засади інформаційної стратегії 
підприємства, обґрунтовано її місце, роль і значення у процесі стратегічного 
управління, встановлено взаємозв’язок інформаційної стратегії з бізнес-стратегією 
та іншими компонентами внутрішнього середовища підприємства на різних рівнях 
управління, запропоновано модель процесу розробки та впровадження 
інформаційної стратегії й обґрунтовано відповідний інструментарій. 

Теоретичні напрацювання та практичний досвід останніх років доводять, що із 
зростанням стратегічного значення інформації, з’являється тенденція до цілісного й 
ефективного управління інформацією як фактором виробництва (ресурсом) і 
товаром на підприємстві, яке повинне бути уречевлене в інформаційній стратегії. 
Узагальнення наукових результатів щодо дослідження стратегії підприємств у сфері 
роботи з інформацією свідчить про поліморфність сутності інформаційної стратегії 
підприємства.  

Ґрунтуючись на узагальненні теоретичних підходів до тлумачення 
інформаційної стратегії, запропоновано зазначену категорію визначати як 
сукупність способів використання та управління інформацією та знаннями на 
підприємстві за допомогою відповідної інформаційної інфраструктури для 
створення доданої вартості, які є релевантними для виконання бізнес-стратегії. 
Інформаційна стратегія описує загальний напрям і схему управління 
інформаційними процесами та інформаційними ресурсами з метою досягнення 
стратегічних цілей і підтримки поточної діяльності підприємства та є основою для 
планування, управління й оцінювання інформаційної роботи на підприємстві. 
Інформаційна стратегія складається із  цілей, завдань, принципів і дій з  управління 
інформацією, взаємоузгоджених з місією й стратегічними цілями підприємства, та 
розкриває: специфічний зміст інформації; інформаційні процеси на підприємстві; 
технології управління інформацією і знаннями; додану вартість, яка створюється на 
підприємства в результаті використання інформаційних ресурсів і знань; зміни, що 
відбуваються всередині і у зовнішньому середовищі підприємства внаслідок 
інформаційної роботи. Відповідно рішення, які визначають конфігурацію 
інформаційної стратегії можуть бути продуктовими, процесними та 
організаційними.  

Систематизація досліджень щодо ключових завдань інформаційної стратегії 
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дозволила виділити найсуттєвіші з них, зокрема: сприяння досягненню стратегічних 
цілей, встановлених бізнес-стратегією (рис.1); пояснення способів збору, створення і 
використання інформації підприємством для досягнення конкурентних переваг; 
ефективний розподіл інформаційних ресурсів підприємства; визначення та 
задоволення інформаційних потреб бізнесу; впорядкування інформаційних потоків 
підприємства; підтримка процесів відкритої комунікації всередині підприємства та 
поза його межами, що забезпечують своєчасний доступ користувачів до інформації, 
шляхом створення інтегрованого середовища зі споживачами, постачальниками, 
партнерами; створення та підтримка процедур забезпечення точною, вчасною та 
релевантною інформацією процесів прийняття стратегічних управлінських рішень;  
управління інформаційними недосконалостями на факторних і продуктових ринках 
з метою отримання інформаційної ренти; максимізація цінності інформаційних 
продуктів і послуг для зовнішнього чи внутрішнього використання; розробка нових 
відмітних інформаційних активів і їх захист тощо. Узагальнення наведених вище 
завдань дало змогу сформулювати ключові функції інформаційної стратегії, а саме: 
генеруючу (вплив на зовнішнє інформаційне середовище, генерування 
інформаційних продуктів), забезпечуючу (розподіл інформаційних ресурсів), 
збалансовуючу (підтримка або подолання інформаційних недосконалостей ринку). 

ПІДПРИЄМСТВО

БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНА
СТРАТЕГІЯВХОДИ

(інформаційні 
ресурси)

Інформаційні потоки

Інформаційний пошук

Інформаційний пошук

Інформаційні 
процеси

ВИХОДИ
(інформаційні 

продукти)

 
Рис. 1. Система управління інформацією на підприємстві 

Оскільки використання інформації має відношення до кожного бізнес-
процесу, інформаційну стратегію запропоновано розглядати як одну із специфічних 
функціональних стратегій підприємства. Дослідження найголовніших категорій 
стратегічного менеджменту дозволило встановити концептуальний взаємозв’язок 
між ними та інформаційною стратегією (рис. 2). Запропоновано модель 
інформаційної стратегії, яка передбачає умовний синтез в межах цілісної 
інформаційної стратегії підприємства “підстратегії інформаційної функції” 
(управління інформаційними процесами, встановлення взаємовідносин і 
відповідальності; управління інформацією протягом її життєвого циклу) і 
“підстратегії інформаційної інфраструктури” (забезпечення бізнес-процесів 
підприємства ефективною й оперативною інформацією з метою підтримки 
управлінських рішень, розробки продуктових інновацій тощо). Остання в свою 
чергу включає в себе підстратегію інформаційних ресурсів (створення передумов 
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для ефективного використання інформаційних ресурсів; визначення певної частини 
новоствореної цінності, згенерованої інформацією), підстратегію інформаційних 
систем (використання інформаційних технологій для задоволення інформаційних 
потреб підприємства; є специфічною для кожного бізнес-напряму) і підстратегію 
інформаційних технологій (підтримка технологічної платформи для вирішення 
завдань бізнесу за рахунок програмного й апаратного забезпечення, комунікаційних 
мереж, архітектури). Зазначені підстратегії разом створюють здатність до 
управління інформацією на підприємстві, а також підтримують і допомагають 
визначити бізнес-стратегію. 

 
Рис. 2. Місце інформаційної стратегії у процесі стратегічного управління 

підприємством 
На основі ланцюжка створення вартості М. Портера та моделі циклу 

управління інформацією Ч. Чу, виокремлено принципи стратегічного управління 
інформацією у вигляді інформаційного ланцюжка створення вартості, який 
складається з основних (одержання, обробка та розподіл інформації) та 
підтримуючих  процесів (управління персоналом, управління інформацією і 
знаннями). 

Процеси розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства 
можуть бути декомпоновані на підпроцеси, ключові компоненти яких повинні бути 
взаємоузгоджені між собою та із зовнішнім середовищем підприємства (табл. 1). 

На основі виділених підпроцесів запропоновано модель процесу розробки та 
впровадження інформаційної стратегії підприємства й обґрунтовано логіку 
взаємозв’язків між їх компонентами (рис. 3). Доведено, що інформаційна стратегія 
будується навколо бізнес-процесів, а не тільки навколо організаційної структури. 

Дана модель не є алгоритмізованою і не передбачає чіткої послідовності дій. 
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Моніторинг і перегляд інформаційної стратегії є ітеративним процесом. 
Таблиця 1 

Підпроцеси розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства 
Назва  Суть підпроцесу Інструментарій  

Розробка інформаційної стратегії 
Концептуалі-
зація діяльності 
підприємства 

Визначення інформаційних потреб бізнесу для кожного 
виду діяльності з врахуванням місії, стратегічної 
ідентифікації та довгострокових намірів підприємства  

Gap-аналіз поточних 
інформаційних потреб. 
Стратегічна ідентифікація 
підприємства 

Аналіз 
зовнішнього 
інформацій-
ного 
середовища  

Оцінка ступеня визначеності зовнішнього 
інформаційного середовища з метою виявлення 
можливостей та загроз. Здійснення інформаційного 
пошуку. Ідентифікація інформаційних недосконалостей 
(неповної інформації або інформаційної асиметрії) на 
факторних і продуктових ринках з метою оцінки 
можливостей отримання конкурентної переваги 

Анкетування з метою визначення 
інформаційних недосконалостей, 
динамічності та комплексності 
зовнішнього інформаційного 
середовища. Інтерв’ювання 
зацікавлених осіб 

Структурне 
взаємо-
узгодження 
компонентів 
внутрішнього 
середовища  

Гармонізація інформаційної інфраструктури та 
інформаційної культури з організаційною структурою.  
Ідентифікація й оцінювання наявних і необхідних 
інформаційних ресурсів, продуктів і послуг, потоків, 
здатностей, систем підприємства. 
Аналіз готовності підприємства до розробки та 
впровадження інформаційної стратегії. Визначення 
активності поведінки підприємств в інформаційному 
середовищі 

Інформаційний аудит. 
Тривимірна матриця 
типологізації підприємств за 
ознакою активності їх поведінки 
в інформаційному середовищі. 
Метод парних порівнянь 
зовнішніх і внутрішніх критеріїв 
готовності  підприємств до 
розробки та впровадження 
інформаційної стратегії 

Стратегічне 
взаємо-
узгодження 

Встановлення цілей інформаційної стратегії в контексті 
досягнення стратегічних цілей підприємства, 
встановлених відповідно до обраної бізнес-стратегії, 
тобто з метою забезпечення потреб бізнесу. Визначення 
метрик ефективності 

SMART-критерії встановлення 
цілей. Стратегічна карта 
Р.Каплана і Д.Нортона й система 
збалансованих показників. 
Матриця типів інформаційних 
стратегій 

Впровадження інформаційної стратегії 
Інвестування у 
портфель 
проектів і 
програм 

Розробка проектів і програм, необхідних для досягнення 
цілей інформаційної стратегії: розробка інформаційних 
продуктів і послуг, розвиток інформаційних технологій 
та систем підприємства 

Пріоритезація проектів. 
Управління портфелем проектів 

Виконання 
проектів і 
програм 
інформаційної 
стратегії 

Моніторинг і постійна синхронізація проектів з 
інформаційною стратегією. Виконання проектів і 
програм, їх організаційне й економічне забезпечення. 
Впровадження стратегічних змін в організації та 
управління ними 

Методика проектного управління 
РМВОК. Модель зрілості 
управління проектами 
підприємства (OPM3). 
Управління змінами 

Впровадження 
результатів 
проектів у 
поточні 
операції  

Трансформація результатів проектів і програм (зовнішніх 
і внутрішніх інформаційних продуктів, інструментів 
управління) у поточну діяльність підприємства для 
отримання вигід 

Процесне управління.  
Розрахунок інформаційної ренти, 
інформаційної доданої вартості 
(IVA), індексу інформаційної 
продуктивності, рівня 
трансакційних витрат 

  У розділі 2 “Діагностика організаційно-економічних передумов 
формування інформаційної стратегії українських підприємств” визначено 
проблемні аспекти розвитку інформаційного середовища, охарактеризовано 
інформаційні потреби вітчизняних підприємств й активність їх поведінки в 
інформаційному середовищі, проведено інформаційний аудит підприємств з метою 
вивчення поточного стану інформаційних ресурсів, процесів і потоків. 

На основі матриці інтенсивності впливу інформації для подальшого аналізу 
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обрано підприємства чотирьох сфер діяльності (маркетинг, програмне забезпечення, 
консалтинг, фармацевтика), які мають високу інформаційну інтенсивність ланцюга 
створення вартості та високу інформаційну місткість продукту (рис. 4).  

 
Рис. 3. Модель процесу розробки та впровадження інформаційної 

стратегії підприємства 
  Дослідження діяльності підприємств вибірки показало, що в той час як 
більшість підприємств використовують інформацію з метою підтримки їх поточних 
бізнес-моделей, багато з них не мають цілеспрямованих стратегій для ефективного 
використання інформації. Визначено, що тільки 20% досліджуваних підприємств 
використовують інформацію як невід’ємну складову бізнес-стратегії для свідомого 
впливу на зовнішнє середовище. На більшості підприємств керівники заявили про 
наявність інформаційної стратегії, яка обумовлює способи збору, систематизації та 
використання інформації; 36% опитаних керівників заявили, що їхні підприємства 
не мають такої стратегії. Проте, інформаційна стратегія на цих підприємствах не 
артикульована і неформалізована, що ускладнює розуміння персоналом цих 
підприємств способів збору, систематизації та використання інформації на 
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підприємстві. 
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Джерело: розвинено автором за моделлю М. Портера 

Рис. 4. Матриця інтенсивності впливу інформації підприємств різних сфер 
діяльності 

 За результатами опитування 17 підприємств первинної вибірки визначено 
невідповідність між інформаційними потребами, тобто інформацією, необхідною 
для прийняття стратегічних рішень (“критичною”), і наявною інформацією 
(“доступною”) (рис.5). Найбільший розрив (74 пункти) спостерігається щодо 
інформації, необхідної для прогнозування потреб споживачів. Другий за величиною 
розрив становить 70 пунктів між важливістю і доступністю інформації про ризики 
ведення бізнесу. 

За допомогою методу парних порівнянь визначено найбільш вагомі зовнішні та 
внутрішні критерії готовності вітчизняних підприємств до розробки та 
впровадження інформаційної стратегії. За допомогою методу аналізу ієрархій 
зовнішніх і внутрішніх критеріїв готовності підприємств до розробки та 
впровадження інформаційної стратегії зроблено висновок про її доцільність на 
чотирьох підприємствах вибірки: ДП “Талан Коммунікейшнс” (маркетинг), ТОВ 
“Центр технічної підтримки “Доктор Веб” (розробка програмного забезпечення), 
ПАТ “Інформаційні комп’ютерні системи” (консалтинг) і ПАТ “Фітофарм” 
(фармацевтика). 

За результатами інформаційного аудиту виявлено низьку взаємоузгодженість 
компонентів внутрішнього середовища підприємств вибірки; визначено основні 
інформаційні ресурси, потоки та процеси кожного з підприємств та ступінь їх 
внеску у досягнення стратегічних цілей підприємства; проаналізовано інформаційні 
недосконалості на факторних і продуктових ринках, що показало високий ступінь 
невизначеності зовнішнього інформаційного середовища та збільшення 
інформаційної асиметрії, і викликає недовіру з боку підприємств до зовнішніх 
джерел інформації; оцінено поточні рівні трансакційних витрат підприємств 
вибірки, що дозволило зробити висновок про значні витрати власних ресурсів 
більшості підприємств вибірки на пошук й обробку зовнішньої інформації та  про 
значну інтенсивність інформаційного пошуку; виявлено проблемні аспекти 
використання підприємствами різних інформаційних ресурсів і з’ясовано причини, 
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що їх зумовлюють, серед яких: низький рівень спеціальної підготовки у виробництві 
та використанні бізнес-інформації; труднощі із забезпеченням якості обробки 
інформації та її перетворенням у інформаційні продукти і знання; неможливість 
забезпечення таких базових характеристик отримуваної інформації, як своєчасність, 
достовірність, релевантність, повнота. Результати інформаційного аудиту стали 
базисом розробки інформаційної стратегії. 

 
Джерело: укладено автором за результатами опитування 

Рис. 5. Інформаційний розрив за критичними драйверами бізнесу 
досліджуваних підприємств 

У розділі 3 “Методичні і практичні рекомендації щодо розробки та 
впровадження інформаційної стратегії” обґрунтовано методичні засади вибору 
типів інформаційної стратегії вітчизняних підприємств, апробовано методичні 
положення розробки, впровадження і оцінювання ефективності інформаційних 
стратегій підприємств. 

За результатами вивчення практики інформаційної роботи на досліджуваних 
підприємствах виявлено, що ПАТ “Фітофарм”, яке управляє інформацією на основі 
процедурної інформації,  отримує конкурентну перевагу за рахунок зниження 
витрат на одержання й обробку необхідної інформації й оптимізації виробничих 
процесів. Інші підприємства вибірки зосереджуються на створенні інформаційної 
асиметрії, яка сприяє отриманню конкурентних переваг. Доведено доцільність 
поєднання цих двох підходів. З урахуванням стратегічного потенціалу 
інформаційних недосконалостей, запропоновано рішення щодо подолання чи 
підтримання неповноти інформації та інформаційної асиметрії на факторних і 
продуктових ринках, що сприяє прийняттю ефективних рішень на основі більш 
повної та достовірної інформації у порівнянні з конкурентами. 

Враховуючи параметри, пов’язані з інформаційним пошуком та 
особливостями компонентів внутрішнього середовища, обґрунтовано адекватні для 
підприємств типи інформаційної стратегії, визначені за допомогою двомірної 
матриці, побудованої за двома критеріями – “ступенем визначеності зовнішнього 
інформаційного середовища” та “ступенем активності підприємства в 
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інформаційному середовищі” (рис. 6). За ознакою моделі інформаційної поведінки 
підприємства в зовнішньому інформаційному середовищі запропоновано виділити 
чотири типи інформаційних стратегій підприємств – стратегія сприйняття, 
проактивна стратегія, стратегія спостереження, стратегія цілеспрямованого пошуку. 

ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ СПРИЙНЯТТЯ ПРОАКТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

ІНФОРМАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ІНФОРМАЦІНА СТРАТЕГІЯ 
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ПОШУКУ

Приклади підприємств: ПАТ „Фітофарм” Приклади підприємств: ДП „Талан Коммунікейшнс”, 
ТОВ „Центр технічної підтримки „Доктор Веб”

Приклади підприємств: 
ПАТ „Інформаційні комп’ютерні системи”

Спосіб використання інформації: мінімізація ризиків 
(звіти, моніторинг)
Бізнес-стратегія: емерджентна, реактора
Організаційна структура: відсутність систематичної 
структури й організаційного дизайну
Інформаційна культура: чітко не визначена
Обмін інформацією: випадковий
Інформаційні потреби: загальні потреби; сприйняття 
будь-яких змін зовнішнього середовища як даності
Інформаційний пошук: реактивний; випадковий, 
неформальний характер; зовнішні, ненадійні джерела 
інформації
Використання інформації: відхилення більшості 
інформації через високий ступінь її невизначеності
Інтерпретація: очікування важливих змін
Створення знань: невеликий обсяг набутих раніше знань
Стиль прийняття рішень: політичний

Спосіб використання інформації: створення нової 
реальності (інновації, нові ринки, нові продукти)
Бізнес-стратегія: лідирування за продуктами, 
диференціювання, радикальної інновації
Організаційна структура: „м’яка” матрична, адаптивна
Інформаційна культура: взаємодії або відкритості
Обмін інформацією: накопичення інформації
Інформаційні потреби: інформація для тестів та 
експериментів
Інформаційний пошук: проактивний; вибірковий пошук 
зворотного зв’язку; зовнішні, ненадійні джерела інформації
Використання інформації: відхилення частини інформації 
через високий ступінь її невизначеності
Інтерпретація: створення нових характеристик 
зовнішнього середовища
Створення знань: приховані (неявні) знання, навчання на 
практиці
Стиль прийняття рішень: процесний

Спосіб використання інформації: зниження витрат 
(зменшення трансакційних витрат, оптимізація бізнес-
процесів)
Бізнес-стратегія: операційної досконалості, лідирування 
за витратами
Організаційна структура: лінійно-функціональна
Інформаційна культура: функціональна
Обмін інформацією: вибірковий
Інформаційні потреби: рутинні, формальні дані
Інформаційний пошук: інформаційний пошук у 
відібраних за певними критеріями сферах; пасивне 
сприйняття; внутрішні, автоматизовані джерела; 
збереження записів
Використання інформації: незначні втрати інформації 
через невизначеність
Інтерпретація: підприємства керуються нормами та 
очікуваннями
Створення знань: культурні знання, очікування
Стиль прийняття рішень: раціональний

Спосіб використання інформації: створення споживчої 
цінності (через ринкову або споживчу орієнтацію)
Бізнес-стратегія: близькості до споживача, 
диференціювання
Організаційна структура: „жорстка” матрична
Інформаційна культура: дослідження або відкритості
Обмін інформацією: повний
Інформаційні потреби: формалізована інформація; 
визначення об’єктивного стану зовнішнього середовища
Інформаційний пошук: активний пошук; внутрішні, 
автоматизовані джерела; дослідження, опитування
Використання інформації: незначні втрати інформації 
через невизначеність
Інтерпретація: дослідження об’єктивної реальності
Створення знань: явні знання: матеріально зафіксовані 
дані, формалізовані моделі
Стиль прийняття рішень: процесний

Характеристика поведінки підприємства в інформаційному середовищі
Пасивна                                                                                Активна
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Рис. 6. Матриця типів інформаційної стратегії підприємств 

На основі визначеного типу інформаційної стратегії та з урахуванням 
специфіки бізнес-стратегії для досліджуваних підприємств запропоновано 
відповідні стратегічні інформаційні процеси збору, створення та використання 
інформації підприємством для набуття стратегічних вигід у найближчій 
перспективі.  

Визначення інструментально-методичного базису інформаційної стратегії 
дозволило запропонувати технологію її розробки та впровадження. З метою 
стратегічного взаємоузгодження уточнено стратегічні цілі підприємства, які 
декомпоновано на цілі інформаційної стратегії. Для забезпечення реалізації на 
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підприємствах вибірки обраних інформаційних стратегій, запропоновано 
реалізувати відповідні проекти. 
 Для оцінювання ефективності інформаційної стратегії запропоновано 
використовувати такі фінансові показники, як рентабельність проектних інвестицій 
в інформаційні продукти і послуги, інформаційна рента, інформаційна 
продуктивність, рівень трансакційних витрат. Зокрема для ТОВ “Центр технічної 
підтримки “Доктор Веб” ефективність інформаційної стратегії запропоновано 
визначити за допомогою показника інформаційної ренти як надприбутку, 
отриманого від виробництва, обміну і використання унікальних інформаційних 
ресурсів різного ступеня новизни і корисності, а саме збільшення інформаційної 
складової вартості продуктів для їх створення за рахунок використання 
інформаційних ресурсів з більшою споживчою цінністю в умовах нееластичного 
попиту і пропозиції. Для цього доцільно порівняти вартість і цінність типового 
інформаційного продукту даного виду з продуктом з більшою цінністю: 
інформаційна рента програмного забезпечення “Антивірус Dr.WebPro” другого 
покоління за І-ІІІ квартал 2012 р. перевищувала інформаційну ренту продукту 
базового рівня на 11520 тис. грн.  

Для всіх підприємств обґрунтовано доцільність розрахунку індексу 
інформаційної продуктивності (IPI), який показує додану вартість, отримувану 
підприємством за рахунок вирішення інформаційно-орієнтованих завдань, та 
показника  інформаційної доданої вартості (IVA), який відображає додану вартість 
за рахунок більш ефективного управління інформацією. Результати розрахунку 
інформаційної продуктивності для ДП “Талан Коммунікейшнс” наведено в табл.2. 
Цей показник дозволяє менеджерам визначити ситуації, в яких інформаційні 
системи будуть чинити найбільший вплив, та приймати рішення про автоматизацію 
тільки тих бізнес-процесів, які безпосередньо пов’язані зі збільшенням прибутку. 

Таблиця 2 
Динаміка інформаційної продуктивності на ДП “Талан Коммунікейшнс” 

за 2009-ІІІ квартал 2012 рр. 
Показники Роки 

2009 2010 2011 2012 
Інформаційна додана вартість (IVA), тис. грн. 1070,8 2652,4 3827,1 3603,8 
Трансакційні витрати, тис. грн. 1720,0 1790,0 1260,6 805,0 
Інформаційна продуктивність (IPI), % 62,3 148,2 303,6 447,7 
Джерело: складено автором за даними офіційної звітності підприємства 

 Зроблено висновок про доцільність включення до системи оцінки 
ефективності інформаційної стратегії нефінансових індикаторів: покращення 
здатностей підприємства до роботи з інформацією; швидкість отримання інформації 
та прийняття керівництвом управлінських рішень на її основі; зменшення ступеня 
інформаційної фрагментованості бізнес-процесів; зростання інформаційного впливу 
підприємства на зовнішнє середовище; покращенням якісних характеристик 
інформації та рівня задоволеності інформаційних потреб підприємства тощо. 

ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі проведено теоретичне узагальнення і запропоновано 
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нове вирішення наукового завдання з обґрунтування теоретичних, методичних і 
прикладних аспектів розробки, впровадження й оцінювання ефективності 
інформаційної стратегії підприємства. Основні науково-практичні результати 
дисертації дозволили зробити такі висновки: 

1. Результати конструктивного опрацювання наукових джерел вказують на 
дуальний характер категорії “інформація”, що відображається у трактуванні її як 
фактору виробництва та специфічного товару, який має споживчу і мінову вартість. 
При цьому беззаперечна важливість управління інформацією на підприємстві в 
умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства підтверджує доцільність 
розвитку концепції інформаційної стратегії як специфічної функціональної стратегії 
підприємства. 

2. Систематизація досліджень щодо генезису категорії “інформаційна 
стратегія” надає підстави визначити її як сукупність способів управління 
інформацією та знаннями на підприємстві за допомогою відповідної інформаційної 
інфраструктури для створення доданої вартості у динамічному середовищі. 
З’ясовано, що в межах цілісної інформаційної стратегії підприємства доцільно 
виділити підстратегію інформаційної функції та підстратегію інформаційної 
інфраструктури, а в межах останньої – підстратегію інформаційних ресурсів, 
підстратегію інформаційних систем і підстратегію інформаційних технологій. 
Побудовано інформаційний ланцюжок створення вартості, що визначає первинні та 
підтримуючі процеси управління інформацією. 

3. Модель процесу розробки та впровадження інформаційної стратегії в 
авторській інтерпретації представлена у вигляді взаємозв’язку таких підпроцесів: 
концептуалізація діяльності, аналіз зовнішнього середовища, стратегічне 
взаємоузгодження, структурне взаємоузгодження, інвестиційне забезпечення, 
реалізація проектів і програм, трансформування результатів проектів у операційну 
діяльність. Інструментарій виконання кожного підпроцесу розробки та 
впровадження інформаційної стратегії дозволяє взаємоузгодити їх компоненти 
(місію, стратегічні наміри і цілі, інформаційну і бізнес-стратегію, організаційну 
структуру, інформаційну інфраструктуру, інформаційну культуру, цілі 
інформаційної стратегії, метрики, проекти, результати реалізації проектів тощо) між 
собою та із зовнішнім середовищем. Це дає змогу подолати розрив між 
концептуальною розробкою інформаційної стратегії та її ефективним 
впровадженням на підприємстві. 

4. За результатами дослідження умов діяльності підприємств первинної 
вибірки, обраних на основі матриці інтенсивності впливу інформації М.Портера, 
визначено невідповідність між інформаційними потребами, тобто інформацією, 
необхідною для прийняття стратегічних рішень, і доступною інформацією 
досліджуваних підприємств. Критичним інформаційний розрив виявляється для 
таких драйверів бізнесу, як прогнозування потреб споживачів та ризики ведення 
бізнесу.  

5. За допомогою методу парних порівнянь визначено найбільш вагомі зовнішні 
і внутрішні критерії готовності підприємств до розробки та впровадження 
інформаційної стратегії. З використанням методу аналізу ієрархій цих критеріїв 
зроблено висновок про доцільність розробки інформаційної стратегії на чотирьох 
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підприємствах вибірки: ДП “Талан Коммунікейшнс”, ТОВ “Центр технічної 
підтримки “Доктор Веб”, ПАТ “Інформаційні комп’ютерні системи”, ПАТ 
“Фітофарм”. Для характеристики інформаційної активності підприємств проведено 
їх позиціонування у запропонованій автором тривимірній матриці, побудованої за 
критеріями  характеру створення внутрішнього інформаційного продукту (ВІП), 
характеру створення зовнішнього інформаційного продукту (ЗІП) й інтенсивності 
інформаційного пошуку (ІІП) на підприємстві. За результатами позиціонування для 
кожного з підприємств визначено рекомендований тип інформаційної стратегії. 

6. Результати проведення інформаційного аудиту на підприємствах свідчать 
про існування ряду проблемних аспектів, пов’язаних з низькою здатністю 
використовуваних інформаційних систем підтримувати бізнес-процеси, 
невідповідністю інформаційних ресурсів для задоволення інформаційних потреб 
тощо, що зумовлює необхідність розробки інформаційних стратегій. 
 7. Встановлено, що вибір інформаційної стратегії підприємств залежить від 
таких характеристик підприємства: спосіб використання інформації для збільшення 
вартості бізнесу, обрана бізнес-стратегія, актуальні для підприємства інформаційні 
потреби та особливості побудови інформаційних процесів. Визначення типів 
інформаційної стратегії (стратегія сприйняття, проактивна стратегія, стратегія 
спостереження, стратегія цілеспрямованого пошуку) базується на використанні 
матриці, побудованої за критеріями визначеності зовнішнього інформаційного 
середовища й активності підприємства в інформаційному середовищі. З 
урахуванням наявних інформаційних недосконалостей на факторних і продуктових 
ринках запропоновано стратегічні рішення щодо їх подолання чи підтримки для 
одержання інформаційної інформаційної рівності чи переваги (у випадку 
інформаційної асиметрії) та забезпечення прозорості чи непрозорості ринку (у 
випадку неповноти інформації). 
 8. В основу технології розробки та впровадження інформаційної стратегії 
підприємства покладено базові процедури, які передбачають застосування 
відповідного інструментарію. Для гармонізації інформаційної інфраструктури з 
організаційною структурою урахуванням необхідності формування інформаційної 
культури сформовано інструментально-методичний базис інформаційної стратегії 
підприємства. Приведення цілей інформаційної стратегії у відповідність до 
стратегічних цілей підприємств і визначення метрик ефективності і пріоритетних 
проектів запропоновано здійснювати за допомогою стратегічних карт. 

9. Оцінювання ефективності інформаційної стратегії запропоновано 
здійснювати на основі формальних показників та неформальних індикаторів. 
Визначальними індикаторами ефективності інформаційної стратегії визначено: 
приріст інформаційної продуктивності, який відбувається за рахунок зростання 
інформаційної доданої вартості та зниження рівня трансакційних витрат 
підприємства; приріст інформаційної ренти, розрахунок якої є доцільним для 
підприємств сектору інформаційного виробництва. Встановлено доцільність 
створення системи нефінансових показників ефективності інформаційної стратегії, 
пов’язаних з підвищенням швидкості отримання інформації для прийняття 
управлінських рішень, зменшенням ступеня інформаційної фрагментованості 
бізнес-процесів тощо. 
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18. Гребешков О.М. Аналітична характеристика поведінки підприємств в 
інформаційному економічному середовищі / О.М. Гребешков // Актуальные 
проблемы и перспективы развития экономики Украины. Материалы ІХ 
международной научно-практической конференции, 30 сентября – 2 октября 2010 
года. – Алушта, 2010. - с.121. - (0,12 д.а.). 

19. Гребешков О. М. Порівняльна характеристика вітчизняної та зарубіжної 
практики оцінки інформаційних потреб підприємств /  О.М. Гребешков // 
Реформування економіки України:  стан та перспективи: зб. матеріалів ІV  Міжнар.  
наук.-практ.  конф., 26–27  листоп. 2009  р., м. Київ. — К.: МІБО КНЕУ, 2009. — С. 
54–58 (0,12 д.а.). 

АНОТАЦІЯ 
Гребешков О.М. Інформаційна стратегія підприємства: теоретико-

методичні аспекти розробки та впровадження. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 
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спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами 
економічної діяльності). – ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана», Київ, 2013.  

Дисертація присвячена формуванню теоретичних, методичних і прикладних 
аспектів розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства й 
оцінюванню її ефективності за показником інформаційної продуктивності 
підприємства. 

Виявлено необхідність уточнення категорії «інформаційна стратегія 
підприємства» та виділено її різновиди; запропоновано методичний підхід до 
розробки та впровадження інформаційної стратегії підприємства за рахунок 
взаємоузгодження ключових компонентів внутрішнього середовища.  

Висвітлено результати аналітичної характеристики сучасного стану, основних 
проблемних питань та тенденцій розвитку інформаційного простору підприємств в 
Україні. Здійснено діагностику практики управління інформацією на підприємствах 
з високою інформаційною активністю, що надають професійні послуги (маркетинг, 
консалтинг, інформаційні технології).  

Розроблено методичні рекомендації щодо розробки та впровадження обраної 
підприємством інформаційної стратегії. Запропоновано методику оцінювання 
ефективності інформаційних стратегій за критерієм максимізації інформаційної 
ренти та інформаційної продуктивності підприємства, а також ряду нефінансових 
індикаторів. 

Ключові слова: інформаційна стратегія підприємства, інформація, 
інформаційний продукт, інформаційні процеси, бізнес-стратегія, інформаційна 
інфраструктура, інформаційний аудит, інформаційна ефективність, інформаційна 
продуктивність, інформаційна рента. 

АННОТАЦИЯ 
Гребешков А.Н. Информационная стратегия предприятия: теоретико-

методические аспекты разработки и внедрения. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам 
экономической деятельности). – ГВУЗ «Киевский национальный экономический 
университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2013. 

Диссертация посвящена формированию теоретических, методических и 
прикладных аспектов разработки и внедрения информационной стратегии 
предприятия и оцениванию ее эффективности на основе расчета финансовых и 
нефинансовых показателей. 

Раскрыта сущность категории «информационная стратегия предприятия» как 
одной из специфических функциональных стратегий, которая обеспечивает 
достижение стратегических целей предприятия. Определен характер взаимосвязи 
информационной стратегии с такими экономическими категориями, как бизнес-
стратегия, бизнес-процесс и бизнес-модель. Показано значение информационной 
стратегии в процессе стратегического управления предприятием, 
систематизированы ее основные задачи, и связанные с ними функции 
информационной стратегии. Определена роль информационной стратегии в 



19 
 

преобразовании информационных ресурсов в информационные продукты (для 
внутреннего и внешнего использования) посредством построения процессов 
эффективного управления информацией на предприятии. Обосновано, что в рамках 
информационной стратегии предприятия выделить подстратегии информационной 
функции информационной инфраструктуры, которая в свою очередь включает 
подстратегии информационных ресурсов, информационных систем и 
информационных технологий. Определены основные и поддерживающие процессы 
управления информацией в информационной цепочке создания стоимости. 

Предложен методический подход к разработке и внедрению информационной 
стратегии предприятия на основе взаимной согласованности соответствующих 
компонентов внутренней среды предприятия. Разработка информационной 
стратегии предполагает: концептуализацию информационной работы на 
предприятии; согласование стратегических целей предприятия с целями 
информационной стратегии; согласование организационной структуры предприятия 
с его информационной инфраструктурой и информационной культурой. К 
процессам внедрения относится инвестиционное обеспечение, реализация проектов 
и программ в сфере информационной работы предприятия, трансформация 
результатов внедрения проектов в операционную деятельность предприятия и 
оценивание их эффективности.  

Определены типы информационной стратегии предприятия по признаку 
модели поведения в информационном пространстве (стратегия восприятия, 
проактивная стратегия, стратегия наблюдения, стратегия целенаправленного 
поиска) с учетом специфики бизнес-стратегии предприятия, его организационной 
структуры и информационной культуры. Разработаны рекомендации по 
организационному обеспечению разработки информационной стратегии на основе 
принципа согласованности вышеперечисленных компонентов внутренней среды 
предприятия. 

Проведена аналитическая оценка современного состояния, основных проблем 
и тенденций развития информационного пространства предприятий Украины.  
Определен разрыв в удовлетворении текущих информационных потребностей 
предприятий. На основе метода анализа иерархий внешних и внутренних критериев 
оценена готовность предприятий к разработке и внедрению информационной 
стратегии. На основе методики информационного аудита проанализирована текущая 
практика работы с информацией на предприятиях с высоким уровнем 
информационной интенсивности бизнес-процессов и информационной 
составляющей продукции и услуг. Проведен анализ определенности внешней 
информационной среды предприятий. Определена активность поведения 
предприятий выборки во внешней информационной среде на основе результатов 
анализа активности создания внутреннего и внешнего информационных продуктов, 
а также интенсивности информационного поиска и оценки уровня издержек на 
приобретение информации.  

Обоснован выбор типа информационной стратегии для предприятий выборки, 
а также предложены информационные процессы, которые поддерживают бизнес-
стратегию каждого из исследованных предприятий. В соответствии с выявленными   
информационными несовершенствами (неполнотой информации или 
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информационной асимметрии) на факторных и продуктовых рынках предложены 
решения об их поддержке или преодолении с целью получения информационного 
преимущества над конкурентами. Разработаны рекомендации относительно 
разработки и внедрения избранных информационных стратегий по принципу 
стратегической и структурной взаимосогласованности. Критерием оценки 
экономической эффективности информационной стратегии следует считать 
максимизацию информационной продуктивности предприятия, а для предприятий, 
функционирующих в сфере разработки информационных продуктов – 
максимизацию информационной ренты. Предложена методика расчета 
информационной продуктивности как соотношения информационной добавленной 
стоимости предприятия к уровню транзакционных издержек, а также механизм 
контроля в системе управления информацией на предприятии, которая включает 
оценку финансовых и нефинансовых стратегических индикаторов. 

Ключевые слова: информационная стратегия предприятия, информация, 
информационный продукт, информационные процессы, бизнес-стратегия, 
информационная инфраструктура, информационный аудит, информационная 
эффективность, информационная продуктивность, информационная рента. 

ABSTRACT 
Grebeshkov O.M. Information strategy of an enterprise: theoretical and 

methodological aspects of development and implementation. – Manuscript. 
The thesis is on getting candidate's scientific degree in Economic Sciences on the 

speciality 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (by the types of economic 
activities). – SHEE «Vadym Hetman Kyiv National Economic University», – Kyiv, 2013. 

Theses are devoted to methodological and applied aspects of developing and 
implementing enterprise information strategy and evaluation of its effectiveness on the 
basis of company information productivity.  

The necessity to clarify the category «enterprise information strategy» and highlight 
its typed is stated; methodical approach to the development and implementation of 
information strategy of the company and alignment of key components of its' internal 
environment are proposed. 

Current state and main issues and trends in Ukraine's information space are 
analyzed. Information management practices in «information-intensive» companies, 
including companies that provide professional services (marketing, consulting, and 
information technology) are diagnosed. 

Methodical recommendations on the development and implementation of selected 
information strategies are given. Method for evaluation of the effectiveness of information 
strategies based on the criterion of information rent and information performance 
maximization, and a number of non-financial indicators was proposed. 

Keywords: enterprise information strategy, information, information product, 
information processes, business strategy, information infrastructure, information audit, 
information efficiency, information productivity, information rent. 
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