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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Управління діяльністю підприємства у сучасних еко"

номічних умовах супроводжується зростаючими темпами

виробництва і використання інформації.
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CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF INFORMATION FLOW OF ENTERPRISES

У статті розглянуто проблему комплексного підходу до визначення характерних рис та кла�

сифікації інформаційних потоків. Узагальнено основні характеристики інформаційних потоків,

серед яких напрям (цілеспрямованість даних, які передаються); структура (залежить від інфор�

маційного наповнення та є об'єднанням інформаційних масивів); часовий період функціону�

вання (термін від початку генерації інформаційного змісту потоку до його отримання). Специ�

фічними рисами, які характеризують рух інформаційних потоків підприємства, є швидкість, дис�

кретність, інтенсивність, ємність, щільність, багатофункціональність. Якість інформаційних по�

токів значною мірою залежить від якості інформації, рух якої вони забезпечують. Представле�

но класифікацію інформаційних потоків, що сприятиме забезпеченню розуміння механізму

цілеспрямованого управління ними на підприємствах. Розглянуто такі класифікаційні ознаки:

тематичне спрямування змісту, спеціалізація використання, сфера циркуляції, напрям руху

відносно підприємств, спосіб отримання інформації із зовнішнього середовища, період інфор�

маційних даних, офіційність, масштаб дії, приналежність до учасників інформаційного обміну,

рівень управління, форма носіїв інформації, надійність, ступінь ідентифікації, періодичність

виникнення, структура.

The problem of a comprehensive approach to determination of the characteristics and classification

of information flows are considered in the article. The main characteristics of information flows,

including direction (determination of data transferred); structure (depending on the content and

uniting information files); operation time period (time from the beginning of generation of information

flows' content to its receiving). The specific features that characterize the movement of information

flows of an enterprise are speed, discretion, intensity, capacity, density, and multi�functionality.

The quality of information flows is largely dependent on the quality of information, the movement of

which provides it. The classification of information flows that will promote understanding of the

mechanism of purposeful management of enterprises is presented. The following classification

features are considered: thematic direction of content, specialization of use, circulation area,

direction towards enterprises, the way of information obtaining from the environment, period of

information data, regularity, scale of actions, the belonging to the members of information exchange,

management level, a form of information carrier, reliability, the degree of identification, frequency

of occurrence, and structure.

Ключові слова: інформація, інформаційний потік, класифікація інформаційних потоків, характеристи�
ка інформаційних потоків, управління інформаційними потоками.

Key words: information, information flow, information flows' classification, characteristics of information flows,
information management.

Зростання попиту на інформацію, виникнення і функ"

ціонування нових форм віртуального підприємництва і

бізнес"процесів з інформаційним підгрунтям зрівнює мож"

ливості підприємств у конкурентній боротьбі.
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Недостатність чи відсутність достовірної інформації

призводить до необгрунтованості управлінських рішень,

а несвоєчасне використання інформації значно впливає

як на якість окремої господарської операції, так і на ефек"

тивність функціонування економічного суб'єкта у цілому.

Поширеність використання інформації потребує чіткого

визначення характерних рис та особливостей групуван"

ня інформаційних потоків за класифікаційними ознака"

ми для розуміння механізму управління ними на підприє"

мствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблема досягнення актуальності, достовірності і об"

'єктивності інформації у швидко змінюваних зовнішніх умо"

вах, що зумовлює необхідність в організації інформацій"

них потоків, розглядається українськими і зарубіжними

вченими, зокрема такими, як В. Верба [1], О. Дубас [2], А.

Захарченко [3], В. Кунченко"Харченко [4], О. Кондратюк

[5], К. Карачарова [6], В. Малімон [7], Б. Мізюк [8], Л.

Птіцина [9], О. Пархоменко [10], О. Сорокіна [11], С. Фе"

доренко [13] та інші.

У наукових працях розглядається інформаційна при"

рода управління, а також пропонуються окремі рішення

стосовно основних підходів до управління інформаційни"

ми потоками, інформаційного забезпечення управління,

використання інформаційних потоків. При цьому недостат"

ньо уваги приділяється комплексному підходу до визна"

чення характерних рис та класифікації таких потоків.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення основних характеристик

інформаційних потоків і представлення їх класифікації, що

сприятиме забезпеченню цілеспрямованого управління

інформаційними потоками, зокрема систематизації, об"

ліку, аналізу, плануванню і контролю.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У внутрішній господарській сфері підприємства гене"

ратором чи отримувачем потоку інформації є кожен прац"

івник, незалежно від його місця в організаційній структурі

чи кваліфікаційного рівня. Генератори і отримувачі

зовнішніх потоків інформації — фізичні та юридичні осо"

би, що перебувають в інформаційній взаємодії із цією гос"

подарською структурою.

Інформаційні потоки забезпечують прямий і зворотній

зв'язки зі своїм генератором, що позитивно впливає на

ефективність управлінського рішення. Дані сприймають"

ся отримувачем як інформація у тому випадку, коли у його

"пам'яті" закладено поняття і моделі, що дозволяють зро"

зуміти зміст отриманих відомостей [8, с. 9]. Саме тому ви"

никає необхідність у зворотному зв'язку між горизонталь"

ними і вертикальними рівнями управління для уникнення

надлишкових потоків інформації і забезпечення їх належ"

ної якості.

Важливим аспектом характеристики інформаційного

потоку є його відмінність від документообігу. Як вважає

Кунченко"Харченко В.І., документообіг характеризує рух

лише внутрішніх документованих відомостей про госпо"

дарські процеси [4, с. 175]. Інформаційні потоки значно

ширші за призначенням і забезпечують не лише циркуля"

цію впорядкованої внутрішньогосподарської документації

в інформаційній системі підприємства [9, с. 121]. Крім того,

інформаційний потік може мати як документовану форму,

так і недокументовану (неофіційну), що залежить від ха"

рактеру комунікаційного обміну у межах організаційної

структури підприємства і у його взаємодії із зовнішнім се"

редовищем.

Характеристиками інформаційних потоків є також на"

прям, структура, часовий період їх функціонування.

Напрям інформаційного потоку як руху інформації

комунікаційними каналами, визначається цілеспрямовані"

стю даних, які передаються. Досягнення адресованої по"

зиції (отримувача) забезпечується чіткою регламентацією

напряму потоку, що значно спрощує рух організаційними

маршрутами і зменшує витрати операційного часу. Напрям

інформаційного потоку визначає сталий комунікаційний

зв'язок між особою, що приймає господарське рішення, і

особою, що формує його інформаційне забезпечення [13,

с. 33].

Структура інформаційного потоку визначається харак"

тером інформаційного наповнення та є об'єднанням ма"

сивів інформаційних повідомлень (письмові документовані

відомості, усні повідомлення) як структурних одиниць

інформації [11, c. 330]. Синтаксична структурна побудова

інформаційного потоку має враховувати взаємозв'язок між

інформаційними елементами, можливість його семантич"

ної інтерпретації, а також забезпечення єдності користу"

вача з інформацією [7, c. 74]. Між складовими інформац"

ійного потоку встановлюються зв'язки на основі спільного

руху від адресанта до адресата, утворюючи цілісну систе"

му.

Інформаційний потік відрізняється від суми окремих

структурних частин, і дане явище за системологічною кон"

цепцією і законом синергізму свідчить про високий рівень

організованості і відповідно сприяє підвищенню загальної

результативності підприємства [10, c. 4].

Час функціонування інформаційного потоку визна"

чається терміном від початку генерації інформаційного

змісту потоку до отримання його особою, яка ініціювала

інформаційний запит, або є отримувачем потоку інформації

без попереднього запиту. Проходження інформаційного

потоку від джерела формування до споживача регламен"

товано за часом, що зумовлюється певними термінами гос"

подарського плану, поточними розпорядчими нормами,

необхідністю вчасного надання звітів та прийняття управ"

лінських рішень.

Якість інформаційних потоків значною мірою зале"

жить від якості інформації, рух якої вони забезпечують.

Відповідно, функціонування інформаційних потоків спри"

ятиме економічній результативності підприємства за умов

забезпечення якісних характеристик інформації, зокрема,

достовірності, точності, об'єктивності, релевантності, ко"

рисності, актуальності. Специфічними рисами, які харак"

теризують рух інформаційних потоків підприємства, є

швидкість, дискретність, інтенсивність, ємність, щільність,

багатофункціональність.

Важливість інформаційного обміну для процесу

прийняття управлінських рішень визначається чітко вста"

новленою регламентацією часових меж руху інформації,

а саме його швидкістю. Максимальний обсяг інформації,

що надходить за мінімальну кількість часу, є свідченням

оперативності господарської системи, її здатності гнуч"

ко, своєчасно і адекватно реагувати на зовнішні і

внутрішні сигнали. Забезпечення господарських про"

цесів швидкісними інформаційними потоками є переду"

мовою отримання значної конкурентної переваги, зок"

рема, за рахунок оперативного впровадження інтелек"

туальних досягнень і творчих ідей працівників, парт"

нерів.

Інформаційному потоку властива дискретність, яка

полягає у внутрішній структурованості і впорядкованості

даних у його межах [3, c. 30]. Поділ потоку на окремі

складові (інформаційні частини) дозволяє виявити

імовірні якісні і кількісні зміни інформації, ступінь взає"

мозв'язку інформаційних одиниць. Дискретність пото"
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ку інформації свідчить про участь кожного генератора

інформації у створеному інформаційному потоці, особ"

ливості розподілу праці, рівномірність інформаційного

навантаження і функціональну відповідальність праців"

ників. Дискретність інформаційного потоку дозволяє

контролювати індивідуальну роботу працівників, цілес"

прямовано і ефективно використовувати інформаційні

технології, активно керувати використанням інформа"

ційних ресурсів.

Ступінь використання і швидкість руху інформаційних

потоків визначають їх інтенсивність. Оптимально побудо"

вана організаційна структура підприємства, успішно вста"

новлені бізнес"зв'язки із контрагентами, активна робота

маркетингового і інформаційного відділів сприяють ви"

сокій інтенсивності, регулярності руху інформаційних по"

токів і постійному інформаційному забезпеченню госпо"

дарських процесів в умовах динамічності і мінливості

зовнішніх чинників впливу.

Повноцінність інформаційного потоку оцінюється за

ємністю. Ємність для інформаційного потоку — це потен"

ційно можливий обсяг даних та відомостей, що передають"

ся в одному напрямі.

Щільність інформаційного потоку визначається глиби"

ною комунікаційного обміну, до якого залучається макси"

мальна кількість інформаційних ресурсів підприємства [2,

c. 224; 12, с. 168].

Інформаційним потокам властива багатофункціо"

нальність, адже вони функціонують у господарських про"

цесах із різними цілями і забезпечують інформаційну ос"

нову для управлінських рішень, професійних знань прац"

івників, нормативно"правових документів підприємства,

аналітичних досліджень, процесів розробки і реалізації

нової продукції, процесів створення і підтримання рин"

кового іміджу підприємства, підтримання економічної

безпеки і формування перспектив розвитку господарю"

вання.

Різноманітність функцій, що виконуються інформац"

ійними потоками, а також сфер їх застосування, дозволя"

ють визначити класифікаційні різновиди потоків (табл. 1).

Інформаційні потоки за тематичним спрямуванням

змісту розподіляються на монотематичні і політематичні

[3, с. 80].

Монотематичний потік містить інформацію, що сто"

сується лише одного виду господарської діяльності, спе"

ціалізації роботи певного фахівця, який виступає генера"

тором інформаційного потоку. Зміст інформації моноте"

матичного потоку відрізняється специфікою термінів і по"

казників. Використання такого потоку для обміну інфор"

мацією є доцільним за умов спеціалізації отримувачів

відповідно до спеціалізації генераторів.

Інформація політематичного інформаційного пото"

ку є різноспрямованою за тематикою і призначається

для фахівців різних сфер діяльності. Такий потік має

складну композиційну природу, синтезовану із моноте"

матичних, економічно вузьких потоків. Їх якісне по"

єднання залежить від професійності і компетентності

генератора, який формує і скеровує такий тип потоку.

Політематичний інформаційний потік забезпечує обмін

даними на вертикальних рівнях підприємства, де вини"

кає потреба у активізації широкого спектру інформації.

Генерація складних політематичних потоків відбувається

також за використання різнорідної інформації, отрима"

ної із зовнішнього середовища і наданої у процесі еко"

номічної взаємодії іншим учасникам господарських

відносин.

Відмінність за спеціалізацією використання є осно"

вою поділу інформаційних потоків на однопрофільні

(вузькоспеціалізовані, спрямовані до однієї особи чи до

одного місця призначення) і багатопрофільні (мають де"

кілька призначень). Визначення спеціалізації викорис"

тання потоку інформації грунтується на спеціалізації ад"

ресата, організації праці на підприємстві, делегуванні

повноважень і розвитку його зв'язків із суб'єктами рин"

ку.

Інформаційні потоки, що циркулюють у межах

підприємства та сприяють оперативному перебігу гос"

подарських процесів і активному формуванню інфор"

маційних ресурсів на підприємстві, відносять до

внутрішніх. Взаємодія господарюючого суб'єкта із

зовнішнім середовищем відбувається шляхом поширен"

ня умовно"внутрішніх потоків, які відображають ре"

зультати господарювання і призначаються для викори"

стання зовнішніми зацікавленими особами. Це періо"

дичне надання звітів, маркетингові заходи, презента"

ція бізнес"планів, комунікації із споживачами тощо.

Результатом такої взаємодії є отримання зовнішніх

інформаційних потоків, що циркулюють у зовнішньо"

му середовищі підприємства і містять інформацію ши"

рокого спектру — тенденції розвитку міжнародних і

локальних ринків, особливості економічної поведінки

макро" і мікроекономічних суб'єктів.

За напрямом руху відносно підприємства інформаційні

потоки поділяються на вихідні і вхідні [6, с. 91].

Вихідні потоки інформації, що акумульовані на основі

внутрішніх джерел і відображують внутрішні результати

господарювання, спрямовуються у зовнішнє середовище

у вигляді господарської звітності, інформації про готову

продукцію, відомостей про маркетингові заходи, інших

письмових чи усних реакцій на зміни зовнішнього середо"

вища. Вихідні інформаційні потоки є зворотними, реакцій"
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Таблиця 1. Класифікація інформаційних потоків
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ними відносно впливу зовнішніх умов на підприємство,

однак, вони справляють і значний прямий вплив на інші

суб'єкти ринку.

За способом отримання інформації із зовнішнього се"

редовища розрізняють самостійні і опосередковані інфор"

маційні потоки [6, с. 91]. Потік самостійно отриманої

інформації утворюється, зокрема, у результаті проведе"

них безпосередньо працівниками підприємства польових

маркетингових досліджень, формування і підтримки гос"

подарських відносин. Опосередковані інформаційні пото"

ки формуються шляхом отримання даних від фахівців сто"

ронніх організацій, послугами яких користується підприє"

мство.

Залежно від періоду інформаційних даних розрізня"

ють планові, поточні і ретроспективні інформаційні пото"

ки [6, с. 91]. Інформаційні планові потоки містять планову

інформацію щодо діяльності підприємства. Система поточ"

них інформаційних потоків забезпечує звичайний щоден"

ний режим роботи підприємства. Потоки ретроспективної

інформації використовуються аналітиками для виявлення

тенденцій діяльності об'єкта на основі порівняння минулих

явищ і подій з поточною діяльністю.

Інформаційні потоки поділяються також на офіційні і

неофіційні. Офіційні потоки, що обгрунтовані документаль"

но відповідно до норм і правил, є основою господарських

відносин і юридично регулюють діяльність кожної особи

на підприємстві. До неофіційних інформаційних потоків

відносять чутки, неофіційні розмови.

Інформаційні потоки за масштабами дії (впливу на

економічні процеси) можуть бути міжнародними, націо"

нальними, локальними. Міжнародні інформаційні пото"

ки пов'язують інформаційні системи різних країн. Тра"

диційно їх формують засоби масової інформації, освітні

програми, туризм, міжнародні наукові конференції, дип"

ломатичні процеси. Національні інформаційні потоки ви"

никають у внутрішньому інформаційному просторі краї"

ни. Локальними є інформаційні потоки підприємства, які

впливають на формування його інформаційної бази,

сприяють грунтовному застосуванню інформаційних ре"

сурсів.

Прямі інформаційні потоки формуються адресан"

том, який володіє переважними формальними повнова"

женнями чи за його власною ініціативою. Так, суб'єктом

формування прямих потоків може бути власник (керів"

ник), ініціюючи рух розпорядницької інформації до

підлеглих працівників, чи працівник, спрямовуючи кері"

внику інноваційну пропозицію. Реакція на подібні дії

передається зворотними потоками інформації, що

містять, зокрема, дані про стан економічного об'єкту за

результатами застосування прямих інформаційних по"

токів, ініціативні пропозиції працівників, міру розумін"

ня отриманого повідомлення тощо. Завдяки зворотнім

інформаційним потокам встановлюються партнерські

відносини із персоналом, клієнтами, постачальниками,

а також підвищується рівень поінформованості керів"

ників підприємства.

За рівнем управління та напрямом проходження

інформації внутрішніми комунікаційними каналами виок"

ремлюють вертикальні і горизонтальні інформаційні по"

токи. Вертикальні інформаційні потоки циркулюють між

різними рівнями управління. Потік низхідного (директив"

ного) напряму руху містить нормативну, регулюючу і роз"

порядчу інформацію власників (керівників) підприємства

та окремих його підрозділів. Інформаційним потоком вис"

хідного напряму передаються звітна інформація, еко"

номічні пропозиції та ініціативи працівника власнику (ке"

рівництву). Горизонтальні інформаційні потоки утворю"

ються між працівниками одного або різних підрозділів.

Проявом горизонтальних зв'язків є робота підрозділів у

межах схожих професійних обов'язків, спільних проект"

них завдань.

Інформаційні потоки розподіляються залежно від

форми носія інформації [8, c. 9]. Матеріальними інфор"

маційними потоками розповсюджуються дані, відобра"

жені на паперових або інших матеріальних носіях (служ"

бова документація, кореспонденція підприємства). Зок"

рема паперовий документообіг регулює науковий і прак"

тичний аспекти діяльності підприємства, визначає кон"

цептуальні засади функціонування і доказовість здійс"

неного поточного господарювання. У сучасних умовах

використання електронних інформаційних потоків є не

лише зручною формою інформаційного обміну, але і

засобом раціонального використання ресурсних можли"

востей.

Дані, які можуть оголошуватися офіційно на зборах,

засіданнях, ділових переговорах або неофіційно через

неформальні канали комунікації працівників й інших учас"

ників господарських відносин, передаються усними інфор"

маційними потоками. Комбіновану форму мають політема"

тичні, багатопрофільні інформаційні потоки, які характе"

ризують декілька об'єктів або спрямовані декільком ад"

ресатам. Потоки інформації у декількох формах сприяють

широкому різнобічному інформаційному забезпеченню,

але при цьому необхідно уникати дублювання і надлишко"

вості даних.

Надійність інформаційних потоків визначається, перш

за усе, властивостями самої інформації, зокрема достові"

рністю, своєчасністю, актуальністю, а також надійністю

комунікаційних каналів. Ризиковими є ті інформаційні по"

токи, яким притаманна недостатня впорядкованість руху,

недостатня надійність, достовірність, актуальність змісто"

вого наповнення, що загрожує непередбачуваними ризи"

кованими наслідками. Ненадійними є неформальні інфор"

маційні потоки, тому їх використання у процесі прийняття

рішення є економічно небезпечним з огляду на су"

б'єктивність, недостатню економічну обгрунтованість і на"

сиченість.

Ступінь ідентифікації інформаційного потоку визна"

чається можливістю сприйняття і розпізнавання одержу"

вачем тієї знакової системи, що міститься в отриманому

повідомленні. Налагодженість і оперативність ідентифіка"

ційного механізму залежить від домовленості адресата і

адресанта щодо системи кодування інформаційного

змісту, каналів і форми передачі інформації. Ідентифіко"

вані інформаційні потоки успішно використовуються в

інформаційній системі підприємства [1, c. 145]. Неіденти"

фіковані або частково ідентифіковані потоки ускладнюють

процес прийняття господарських рішень і економічно зне"

цінюються.

Інформаційні потоки розрізняють за періодичністю

виникнення. Однократними інформаційними потоками

передається інформація стосовно поодиноких або не"

повторюваних подій чи явищ — випадки на підприємстві

чи у його зовнішньому оточенні. Періодичним інформа"

ційним потокам властива певна повторюваність, оскіль"

ки вони пов'язані із динамічністю господарських про"

цесів. Постійність інформаційних потоків зумовлена не

закономірностями часових проміжків або фаз, а по"

стійною необхідністю задоволення інформаційних по"

треб. Постійні потоки інформації циркулюють у повсяк"

денній діяльності підприємства, особливо широко вико"

ристовуються в інформаційно насиченому процесі управ"

ління.

Залежно від структури, інформаційні потоки поділя"

ють на прості і складні. Структура простих інформаційних

потоків обмежена однією спеціалізацією і однорідною
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формою даних. Використання таких потоків зменшує

інформаційне навантаження і сприяє упорядкованості

інформаційних ресурсів, однак не забезпечує процес прий"

няття управлінських рішень різнобічною інформацією.

Складні інформаційні потоки утворюються із масивів да"

них різного професійного призначення. Такі потоки доз"

воляють передавати дані у різних формах і комбінувати

зміст інформації, дотримуючись при цьому узгоджених із

адресатом правил їх кодування.

ВИСНОВКИ
Інформаційні потоки забезпечують прямий і зворотній

зв'язки зі своїм генератором, причому ролі генераторів і

отримувачів можуть змінюватися залежно від напряму руху

інформаційних потоків. Інформаційний потік відрізняєть"

ся від документообігу, адже він забезпечує не тільки цир"

куляцію внутрішньогосподарської документації в інфор"

маційній системі підприємства. Основними характеристи"

ками інформаційних потоків є напрям, структура, часовий

період їх функціонування. Специфічними рисами, які ха"

рактеризують рух інформаційних потоків підприємства, є

швидкість, дискретність, інтенсивність, ємність, щільність,

багатофункціональність. Забезпечення господарських

процесів швидкісними інформаційними потоками є пере"

думовою отримання підприємством сильної конкурентної

переваги. Якість інформаційних потоків значною мірою за"

лежить від якості інформації, рух якої вони забезпечують.

У сучасній економіці висуваються нові якісні вимоги

щодо інформаційного забезпечення діяльності підприєм"

ства. Особливих рис дані зміни набувають в інформацій"

но"насичених системах туристичних підприємств, резуль"

тативність діяльності яких визначається успішністю вико"

ристання інформаційних потоків у господарюванні, що і

потребує подальших досліджень.
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