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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС 
ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
В ОРГАНІЗАЦІЇ

В  статті  аналізується  роль  інтелектуального  ресурсу  та  
інтелектуального капіталу як об’єктів управління та потужного потенціалу  
забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності організації.
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інтелектуальний ресурс, інформаційно-аналітичні процеси

Актуальність теми  дослідження  визначається  необхідністю  пошуку 
методів, що забезпечують ефективне управління інтелектуальними ресурсами 
сучасних  організації,  націлене  як  на  одержання  максимально  можливого 
прибутку  від  використання  інтелектуальної  діяльності  людини,  так  і  на 
задоволення потреб самого носія інтелектуального потенціалу.

Мета роботи  полягає  у  визначенні  ролі  інтелектуального  ресурсу 
інформаційного  менеджменту  в  забезпеченні  інформаційно-аналітичних 
процесів організації.

Інтелектуальні ресурси є об'єктом управління як на рівні організації, так 
і  на  рівні  суспільства  в  цілому.  Перш за  все,  інтелектуальні  ресурси  -  це 
фактор виробництва,  що знаходиться в  розпорядженні організації.  Тому на 
макрорівні  управління  ними  -  це  перш  за  все  проблеми  організації, 
вирішувати  які  можна  лише  виходячи  з  певного  розуміння  сутності 
організації як господарюючого суб'єкта. 

Стратегічне  управління  інтелектуальними  ресурсами  організації 
підпорядковано  довгостроковим  цілям  його  розвитку,  які  повинні  бути 
сформульовані виходячи з сучасного стану його ресурсної бази, положення на 
ринку і товарної орієнтації. Для одних організацій це може бути, наприклад, 
стратегія  прискореного  зростання,  пов'язана  з  мобілізацією  внутрішніх  і 
зовнішніх  можливостей,  для  інших  -  стратегія  перебудови,  що  включає 
перехід до виробництва нових товарів і  послуг, диверсифікацію діяльності, 
реконструкцію  виробничих  фондів.  У  всіх  цих  випадках  до  стану 
інтелектуальних ресурсів організації пред'являються цілком певні вимоги, що 
фіксуються у функціональних стратегіях окремих підрозділів.
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Поняття  інтелектуальні  ресурси,  інтелектуальний  капітал, 
інтелектуальний потенціал,  людський капітал  належать  до  числа  найбільш 
рухливих категорій. У найбільш загальному вигляді поняття «інтелектуальні 
ресурси»  можна  визначити  як  окремі  компоненти,  що  формують 
інтелектуальний  капітал,  такі  як,  наприклад,  технології,  патенти,  людські 
навички. 

Історично  першим  у  ряді  понять,  пов'язаних  з  інтелектуальним 
капіталом  та  інтелектуальними  ресурсами,  стало  поняття  людського 
(інтелектуального,  гуманітарного)  капіталу,  введене  основоположниками 
класичної економічної теорії Адамом Смітом і Джоном Стюартом Міллем. В 
цілому, історію розвитку основних напрямів в дослідженні інтелектуальних 
ресурсів можна представити у вигляді наступної схеми (рис.1)

Рис.1 Історія розвитку основних напрямів

Як  видно  з  наведеної  схеми,  в  сучасних  теоріях  інтелектуальних 
ресурсів можна виокремити два напрямки. Найбільш широко та теоретично 
повно  представлено  напрямок,  пов'язаний  з  розглядом  інтелектуального 
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капіталу індивіда та окремої організації. У другому напрямі можна об'єднати 
«інтелектуальні»  концепції  національного  багатства  і  економічного 
зростання, а також методології оцінки інтелектуального капіталу суспільства. 
підхід  до  визначення  інтелектуального  капіталу  Едвінссона  і  Мелоуна  був 
розширений  Н.  Бонтісом,  Й.  Малхортой  і  рядом  інших  дослідників,  які 
переходять  від  оцінки  інтелектуального  капіталу  компанії  до  оцінки 
інтелектуального  капіталу  суспільства.  Означений  підхід  представлено  на 
рис. 2.

 
Рис.2 Модель інтелектуального капіталу суспільства

 
На  основі  проведеного  аналізу  нами  запропоновано  графічне 

відображення спрощеної трирівневої структури інтелектуального капіталу: 
• рівень  індивіда:  інтелектуальні  ресурси  людини,  людський  капітал  - 

накопичений науково-освітній потенціал і досвід індивіда, особистості 
(запас знань, досвіду і здібностей); 

• рівень організації - інтелектуальні ресурси організації, інтелектуальний 
капітал організацій, що включає в себе людський капітал працівників, 
клієнтський  капітал,  організаційний  капітал  (за  класифікацією  Л. 
Едвінссона і М. Мелоуна); 

• рівень  суспільства  -  інтелектуальні  ресурси  суспільства, 
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інтелектуальний капітал суспільства.

Рис.3 Трирівнева структура інтелектуального капіталу

Аналізуючи роль інтелектуального ресурсу в інформаційно-аналітичних 
процесах, розглянемо це на прикладі умовної організації, основна діяльність 
якої потребує наступного інформаційно-аналітичного забезпечення:

1) побудови багаторівневої системи підтримки управлінських рішень;
2) проведення інформаційних моніторингів;
3) створення прогностично-аналітичних документних комплексів;
4) проведення соціологічних опитувань та маркетингових розвідок;
5) підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів;
6) розбудови інформаційно-аналітичних баз даних;
7) розробки методики оцінки ефективності діяльності організації.
Сформулюємо, відповідно до цього,  завдання,  які  покладатимуться на 

інтелектуальний ресурс організації (див. табл. 1).

Табл. 1 Завдання інтелектуального ресурсу 
в інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності організації 

Напрямок інформаційно-аналітичної 
діяльності

Завдання

Побудова багаторівневої системи 
підтримки управлінських рішень

• обстеження
• концептуальні рішення
• нормативно-правове забезпечення
• методичне забезпечення
• ескізне проектування
• технічне проектування
• аналіз результатів впровадження

166



Табл. 1 Завдання інтелектуального ресурсу 
в інформаційно-аналітичному забезпеченні діяльності організації 

Проведення інформаційних 
моніторингів

збір та аналіз інформації :
• комплексного характеру;
• за напрямками діяльності
• організації;
• за особливостями зовнішнього середовища, 
тощо

Створення прогностично-аналітичних 
документ них комплексів

створення прогностично- аналітичних 
документів та їх систематизація відповідно до:
• короткострокового
• середньострокового
• довгострокового прогнозування
• рішень прогностично-аналітичних задач

Проведення соціологічних опитувань 
та маркетингових розвідок

збір та обробка даних

Підготовка інформаційно-аналітичних 
матеріалів

підготовка експрес-аналізів, аналітичних 
довідок, аналітичних оглядів в електронному 
вигляді та на паперовому носії за результатами 
моніторингових, оціночних, прогнозних та 
соціологічних досліджень

Розбудова інформаційно-аналітичних 
баз даних

накопичення, зберігання, завантаження, 
вивантаження, робота з інтерфейсом, 
дистанційна експлуатація, адміністрування 
серверного обладнання та прикладного ПО, 
введення даних і адміністрування даних

Розробка методик оцінки 
ефективності діяльності організації

Методики оцінки ефективності діяльності 
організації на основі аналізу виконання функцій 
(надання послуг) або функціональних обов'язків 
на основі використання інтегрального 
показника результативності роботи стосовно до 
всіх рівнів - від виконавця до керівника вищої 
ланки, від відділу (сектору) до організації в 
цілому

Підводячи  підсумки,  слід  підкреслити  те,  що  як  підтверджує  аналіз 
наукових  джерел,  дослідження  інтелектуального  капіталу  лише  набирають 
обертів.  Інтелектуальний  капітал,  як  одна  з  категорій  розвитку  в 
постіндустріальному світі, вимагає до себе пильної уваги з боку дослідників, 
що  займаються  як  проблемами  людського  капіталу,  так  і  інтелектуальних 
ресурсів  організації.  Поняття,  пов'язані  з  категорією  інтелектуального 
капіталу, все ще потребують більш точного визначення. Для цього потрібно 
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зробити акцент на наступних ключових моментах:
По-перше, інтелектуальні ресурси не можуть бути описані за допомогою 

економічної термінології, як це намагаються дослідники, що досліджують їх с 
точки  зору  економічної  теорії,  оскільки  вони  є  необмеженими,  а  права 
власності на ці ресурси дуже важко специфікувати. По-друге, на нашу думку, 
інтелектуальний  капітал  і  ресурси  повинні  розглядатися  в  контексті  наук 
інформаційного  циклу,  оскільки  до  основи  його  покладено  знання  – 
інформація,  яку  індивід  або  організація  можуть  трансформувати  у  дії, 
будувати на її  основі своє бачення майбутнього.  По-третє, інтелектуальний 
капітал  -  приватне  благо,  але  умовою  його  розвитку  є  суспільні  блага. 
Визначення сутності цього твердження потребує окремого дослідження. І, по-
четверте,  інтелектуальний  капітал  по-різному  проявляється  на  рівнях 
організації, держави та у світовому масштабі, але його наявність, безперечно, 
позначається на статусі кожної окремої організації, країни, суспільства.

В  статье  анализируется  роль  интеллектуального  ресурса  и  
интеллектуального  капитала  как  объектов  управления  и  мощного  
потенциала  обеспечения  информационно-аналитической  поддержки 
деятельности организации.

Ключевые  слова:  информационный  менеджмент,  интеллектуальный  
капитал,  интеллектуальный  ресурс,  информационно-аналитические  
процессы

The article analyzes the role of intellectual resources and intellectual capital  
as facilities management, and strong potential security information and analytical  
support for the organization.

Key  words:  information  management,  intellectual  capital,  intellectual  
resources, information and analytical processes
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БІБЛІОТЕКА-МЕДІАТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ВНЗ
 
Бібліотека-медіатека  -  інформаційний  центр  ВНЗ,  що  накопичує  і  

систематизує  всі  види  інформації,  навчає роботі  з  інформацією, 
використовує  сучасні  мультимедійні  технології,  надає  вільний  доступ  до  
Інтернет-ресурсів  для  навчання  та  самоосвіти,  сприяє  формуванню 
інформаційної  культури  користувачів,  а  також  підвищенню  професійної  
кваліфікації  бібліотекарів  за допомогою  засобів  нових  інформаційних 
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