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Статтю присвячено дослідженню проблем інформаційного забезпечення діяльності організації, а саме 
оцінці якості управління інформаційним забезпеченням. Розглянуто основні підходи до оцінки інформації 
та інформаційного забезпечення. Визначено, що поточний стан управління інформаційним забезпеченням 
діяльності організації доцільно визначати на основі прагматичного підходу (якісної оцінки) за трьома гру-
пами показників: результативності, забезпеченості ресурсами та достатності. Запропоновано оцінку 
якості управління інформаційним забезпеченням діяльності організації проводити на основі розрахунку 
узагальнюючого показника. Визначено проблеми, які виникають у процесі здійснення оцінки якості управ-
ління інформаційним забезпеченням діяльності організації. 

Ключові слова: інформація, оцінка, управління, інформаційне забезпечення, організація, інформаційні 
технології, інформаційні системи.

Статья посвящена исследованию проблем информационного обеспечения деятельности организации, 
а именно оценке качества управления информационным обеспечением. Рассмотрены основные подходы 
к оценке информации и информационного обеспечения. Определено, что текущее состояние управления 
информационным обеспечением деятельности организации целесообразно определять на основе праг-
матичного подхода (качественной оценки) по трем группам показателей: результативности, обеспечен-
ности ресурсами и достаточности. Предложено оценку качества управления информационным обеспече-
нием деятельности организации проводить на основе расчета обобщающего показателя. Определены 
проблемы, возникающие в процессе осуществления оценки качества управления информационным обе-
спечением деятельности организации.

Ключевые слова: информация, оценка, управление, информационное обеспечение, организация, ин-
формационные технологии, информационные системы.

The article is devoted to the study of problems of information support of the organization, namely the assess-
ment of the quality of information management. It is determined that the effectiveness of managing the activities of 
the organization largely depends on the level of information support, which is designed to provide the organization 
with the necessary information for the formation and achievement of goals. The main approaches to the evaluation 
of information and information support (semantic, pragmatic, economic, syntactic or structural) are considered.  
It is determined that the current state of information management of the organization should be determined on 
the basis of a pragmatic approach (qualitative assessment) for three groups of indicators: effectiveness, resource 
availability and adequacy. The indicators belonging to the specified groups are considered. It is proposed to assess 
the quality of management of information support of the organization on the basis of the calculation of the summary 
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indicator. The expediency of assessing the level of management of information support of the organization on the 
basis of qualitative (non-metric) indicators is substantiated. The problems that arise in the process of assessing the 
quality of information management of the organization are identified. The role of information technologies and infor-
mation systems in the process of information management of the organization is characterized. It is determined that 
the basis of information support of the organization are information systems. The specifics and features of control, 
evaluation and quality management of information systems in organizations are determined. Problems related to the 
process of assessing the quality of information systems in the organization are described. The need for further deve- 
lopment of theoretical and methodological aspects of evaluation of quality assessment of components of information 
systems and information systems, as well as information management of the organization as a whole.

Key words: information, evaluation, management, information support, organization, information technologies, 
information systems.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасний стан розви-
тку вітчизняної економіки характеризуються 
інтенсивною конкуренцією, високим ступенем 
інформатизації суспільства та нестабільністю 
зовнішнього середовища. Саме в таких умо-
вах сучасні організації постійно стикаються з 
проблемою організації ефективного функціону-
вання та сталого розвитку. При цьому ефектив-
ність управління діяльністю організації значною 
мірою залежить від рівня інформаційного забез-
печення, яке покликане забезпечити організа-
цію необхідною для формування і досягнення 
поставлених цілей інформацією. У таких умо-
вах оцінка управління інформаційним забез-
печенням діяльністю організації повинна стати 
невід’ємною частиною функціонування і розви-
тку організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Дослідженню 
проблем, пов’язаних з інформаційним забез-
печенням діяльності організацій, присвячено 
роботи Н. Вінера, І. Демидової, А. Кармінського, 
М. Кизима, А. Кострова, О. Мазоренко, Л. Маля-
рець, І. Матюшенко, В. Пономаренко, В. Саєнко, 
К. Шеннона, І. Шостак [1–9] та багатьох інших 
світових та вітчизняних науковців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Слід зазначити, що дослі-
дження вищезазначених авторів стосуються 
переважно питань оцінки інформації та оцінки 
ефективності інформаційних систем як техніч-
них систем. З іншого боку, якість управління 
інформаційним забезпеченням визначається на 
основі оцінки ефективності інформатизації орга-
нізації, що проявляється в оцінці ефективності 
впровадження нових інформаційних технологій, 
а саме інформаційних систем, та оцінці ефек-
тивності проєктів з упровадження таких систем. 
Таким чином, питання оцінки якості управління 
інформаційним забезпеченням саме як процесу 
управління інформацією в ході досягнення цілей 
функціонування і розвитку організації залиша-
ються недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-

блем, пов’язаних з оцінкою якості управління 
інформаційним забезпеченням діяльності орга-
нізації, визначення показників, на основі яких 
може бути здійснена така оцінка, та специфіки 
її здійснення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для проведення аналізу та оцінки 
інформаційного забезпечення управління діяль-
ністю організації розглянуто основні підходи до 
оцінки інформації та інформаційних систем.

А. Костров [5] розглядає такі методи оцінки 
ефективності реалізації ІТ-проєктів: витратні 
методи, методи оцінки прямого результату, 
методи оцінки ідеальності процесу, кваліме-
тричний підходи.

До основних підходів оцінки інформації 
можна віднести статистичний, семантичний, 
прагматичний і структурний, творцями яких 
є такі основоположники теорії інформації, як 
К. Шеннон, Н. Вінер [1; 2]. Так, аналіз інформа-
ційного забезпечення пропонується здійснювати 
на основі чотирьох основних підходів, а саме: 
семантичного, який припускає оцінку повноти, 
об'єктивності, достовірності, точності та надій-
ності, тобто аналіз її змістовного боку і методо-
логії побудови; прагматичний, який передбачає 
аналіз якості інформаційного забезпечення; 
економічний, який здійснює аналіз з позиції 
витрат, пов'язаних із побудовою інформаційних 
масивів; синтаксичний або структурний аналіз, 
який передбачає виявлення закономірностей 
поступового агрегування, усереднення інфор-
мації та створення документів.

Аналіз особливостей і основних складни-
ків методології оцінки рівня управління інфор-
маційним забезпеченням дав змогу виділити 
показники оцінки інформаційного забезпечення 
функціонування і розвитку організації. Так, про-
понується оцінку рівня інформаційного забез-
печення функціонування і розвитку організа-
ції проводити в рамках прагматичного підходу 
(якісної оцінки) за трьома групами показників: 
результативності, забезпеченості ресурсами та 
достатності.

Результативність визначається рівнем задо-
волення інформаційних потреб і здатністю 
давати цільової ефект. До показників результа-
тивності можна віднести такі показники:
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– рівень задоволення інформаційних потреб; 
– взаємозв'язок цілей інформаційного 

забезпечення і цілей функціонування та розви-
тку організації тощо.

Забезпеченість ресурсами показує рівень 
автоматизації, стан використання інформацій-
ної інфраструктури, інформаційну грамотність 
персоналу і фінансову забезпеченість інформа-
ційного забезпечення. Таким чином, до показ-
ників забезпеченості ресурсами можна віднести 
такі показники:

– рівень автоматизації інформаційного 
забезпечення; 

– стан інформаційної інфраструктури; 
– рівень інформаційної грамотності спожи-

вачів інформації; 
– обсяг інвестицій в інформаційне забезпе-

чення та облік витрат тощо.
Достатність зумовлена показниками якості 

інформації, своєчасності надходження і вико-
ристання інформації, використанням інформа-
ційної моделі та різноманітністю інформаційних 
джерел і методів обробки інформації. Отже, до 
показників достатності можна віднести такі:

– кількість інформаційних джерел, які вико-
ристовуються у роботі, та методів роботи з 
інформацією;

– рівень інформаційного забезпечення на 
основі інформаційної моделі;

– рівень відповідності інформації вимогам, 
які до неї висуваються;

– рівень своєчасності надходження та вико-
ристання інформації в організації тощо.

Також слід зазначити, що оцінку рівня управ-
ління інформаційним забезпеченням діяльності 
організації треба проводити на основі розра-
хунку узагальнюючого показника. При цьому 
узагальнюючий показник повинен обчислюва-
тися як середнє геометричне окремих функ-
цій ознак. Оскільки кількісно виміряти виділені 
показники рівня управління інформаційним 
забезпеченням сьогодні досить складно, то про-
понується проводити оцінку на основі якісних 
(неметричних) показників. 

Для оцінки рівня управління інформацій-
ним забезпеченням функціонування і розвитку 
організації доцільно використовувати мето-
дику оцінки неметричних ознак, запропоновану 
В.С. Пономаренко і Л.М. Малярець [6].

Під час оцінки рівня управління інформа-
ційним забезпеченням діяльності організації 
особливу увагу слід приділити якості інфор-
маційного забезпечення. Ступінь задоволення 
інформаційних потреб співробітників організа-
цій визначається якістю інформаційного забез-
печення. Загалом під якістю прийнято розу-
міти сукупність властивостей і характеристик 
продукції або послуги, які надають виробу або 
послуги здатність відповідати встановленим 
або можливим вимогам. Дане поняття інтуї-
тивно легко сприймається. Однак за спроби 
його використання для оцінки управління інфор-

маційним забезпеченням діяльності організації 
стає очевидним, що непросто сформулювати як 
перелік властивостей і характеристик інформа-
ційного забезпечення, так і сфери допустимих їх  
значень.

Слід зазначити, що якість інформаційного 
забезпечення являє собою деяку узагальнену 
характеристику споживчих властивостей даного 
виду діяльності. При цьому необхідний та фак-
тичний рівні якості інформаційного забезпе-
чення визначаються згідно з інформаційними 
потребами співробітників і застосовуваними 
в організації інформаційними технологіями, а 
необхідний та фактичний рівні якості інформації 
є функціями часу. Отже, саме інформаційні тех-
нології є базовим компонентом у процесі управ-
ління інформаційним забезпеченням діяльності 
організації.

Сучасний досвід використання інформацій-
них технологій показує, що ефективне управ-
ління інформаційним забезпеченням діяльності 
гарантує досягнення бізнес-цілей організації, 
що, своєю чергою, вимагає постійного контролю 
та оцінки якості та рівня інформаційного забез-
печення. Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій показує, що найбільш широко висвітленими 
є питання управління якістю програмного забез-
печення інформаційних систем, оскільки про-
цеси забезпечення якості програмного забезпе-
чення досить повно описані в стандартах ISO, 
ITIL, ДСТУ та ін.

Сьогодні проблеми забезпечення якості 
управління інформаційним забезпеченням 
діяльності організацій стають особливо акту-
альними у зв'язку з тим, що всі більше зростає 
потреба в оперативній, адекватній, достовірній, 
об'єктивній інформації в економічній, вироб-
ничій, фінансовій та інших сферах діяльності.  
Найчастіше існуюче інформаційне забезпе-
чення не задовольняє потреби керівництва 
організацій, співробітників ІТ-підрозділів та 
інших користувачів через різні функціональні 
та технічні причини. Тому актуальною є про-
блема підвищення якості управління інфор-
маційним забезпеченням, для чого в першу 
чергу необхідно оцінити існуюче інформаційне 
забезпечення, після чого приймати рішення про 
оновлення (часткове або повне), модернізацію, 
реінжиніринг інформаційних систем тощо [7]. 

Слід відзначити, що основою інформацій-
ного забезпечення діяльності організацій висту-
пають інформаційні системи. Саме тому управ-
ління інформаційним забезпеченням діяльності 
організації передбачає перш за все управління 
інформаційними системами й оцінку управління 
інформаційним забезпеченням діяльності орга-
нізації передбачає оцінку передусім інформа-
ційних систем, які функціонують в організації.

Незважаючи на наявні в Україні розробки 
в галузі контролю якості інформаційних сис-
тем, сьогодні не повною мірою опрацьовано 
фундаментальні теоретичні, методичні та 
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науково-практичні аспекти контролю, оцінки 
та управління якістю інформаційних систем в 
організаціях, які б давали змогу досить прозоро, 
об'єктивно і достовірно оцінювати якість функ-
ціонування інформаційних систем. Зокрема, 
відсутні конкретні методики формування оцінки 
якості інформаційних систем, які б урахову-
вали існуючу технологію автоматизації обробки 
інформації в організаціях.

Реальний стан практик експлуатації інфор-
маційних систем в організаціях не сприяє оцінці 
якості інформаційної системи через складність 
технології об'єктивного оцінювання процесів 
функціонування інформаційних систем, що вклю-
чає комп'ютерне, комунікаційне, мережеве та 
інше технічне обладнання, системні та прикладні 
програмні додатки, підготовку даних і форму-
вання інформації, роботу персоналу тощо.

Найчастіше вирішення питань підвищення 
якості управління інформаційним забезпечен-
ням діяльності організацій (у рамках управління 
якістю інформаційних систем) полягає у про-
стому переобладнанні обчислювальних комп-
лексів і комп’ютерних мереж, доопрацювання 
прикладних програмних продуктів або частко-
вому оновленні деяких модулів інформаційних 
систем. За відсутності фінансових можливос-
тей більшість організацій обмежується локаль-
ними системами автоматизації окремих бізнес- 
процесів [7].

Найбільш опрацьованим рішенням у питан-
нях забезпечення та оцінки якості сьогодні є 
програмне забезпечення завдяки широкому 
впровадженню стандартів у галузі програмного 
виробництва. Рішення питань, пов'язаних із 
визначенням якості інших складників інформа-
ційних систем, сьогодні практично відсутнє як у 
теоретичному плані, так і в методичному. Тому 
в умовах постійно зростаючого інформаційного 

ринку та повсюдного використання на підпри-
ємствах різних систем автоматизації локальних 
бізнес-процесів оцінка якості складників інфор-
маційних систем та інформаційних систем у 
цілому є актуальним завданням.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підсу-
мовуючи вищесказане, можна зазначити, що 
ефективність управління діяльністю організації 
значною мірою залежить від рівня управління 
інформаційним забезпеченням, яке покли-
кане забезпечити організацію необхідною для 
формування і досягнення поставлених цілей 
інформацією. При цьому ступінь задоволення 
інформаційних потреб співробітників організа-
цій визначається якістю інформаційного забез-
печення. Ефективність управління інформа-
ційним забезпеченням діяльності організацій 
визначається на основі оцінки ефективності 
інформатизації підприємств, що проявляється в 
оцінці ефективності впровадження нових інфор-
маційних технологій, а саме інформаційних сис-
тем, та оцінці ефективності проєктів з упрова-
дження таких систем. Основними підходами до 
оцінки інформації та інформаційного забезпе-
чення є семантичний, прагматичний, економіч-
ний, синтаксичний або структурний. Поточний 
стан управління інформаційним забезпеченням 
діяльності організації доцільно визначати на 
основі прагматичного підходу (якісної оцінки) за 
трьома групами показників: результативності, 
забезпеченості ресурсами та достатності. Окрім 
того, управління інформаційним забезпечен-
ням діяльності організації передбачає переду-
сім управління інформаційними системами й 
оцінку управління інформаційним забезпечен-
ням діяльності підприємства передбачає оцінку 
інформаційних систем, які функціонують в орга-
нізації. 
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