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УДК 657.92 Хомутенко О. В.   
 

ВПЛИВ ЕКСПЕРТНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

НА ФОРМУВАННЯ "КУЛЬТУРИ" БІЗНЕСУ 
 

Анотація. Відокремлено у загальному інформаційному полі блок експертної економічної 
інформації, що створюється в ході виконання судових економічних експертиз. Визначено 
позитивний вплив використання експертної економічної інформації на формування "культури" 
бізнесу. 

 
Аннотация. Выделен в общем информационном поле блок экспертной экономической 

информации, который создается в ходе проведения судебных экономических экспертиз. 
Определено позитивное влияние использования экспертной экономической информации на 
формирование "культуры" бизнеса. 

 
Annotation. The block of expert economic information, which is created during conducting of 

judicial economic examinations, is selected in the common informative field. Positive influence of the use 
of expert economic information on forming of "culture" of business hаs been determined. 
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Фінансова та аналітична інформація циркулює на підприємствах у відносно налагодженому 

режимі та обслуговує оперативні функції організації виробництва. У ході господарської діяльності 
підприємств та організацій неминуче виникають конфліктні ситуації, при врегулюванні яких, як 
правило, виконуються судові економічні експертизи та створюється відносно новий блок інформації 
– експертна економічна інформація.  

Метою даної статті є відокремлення у загальному інформаційному полі, блоку експертної 
економічної інформації, що створюється у процесі виконання судових економічних експертиз. 
Визначення позитивного впливу використання експертної економічної інформації на формування 
"культури" бізнесу. 

Експертна економічна інформація є вагомим доповненням в систему накопичення знань та 
досвіду, а це шлях до підвищення культури бізнесу. Розширюється база оцінки результативного 
впливу якості інформації на кінцеві результати діяльності підприємств. При цьому ефект впливу 
розглянуто як комплексну категорію, де рівень прибутковості діяльності підприємств є лише одним 
із показників результативності. Інші, не менш важливі показники, відповідають таким потребам 
якісної економіки, як ефект досягнення цілей (швидкість, повнота, своєчасність), ефект надійності і 
стійкості системи, ефект нарощування інноваційності, ефект адаптивності [1 – 4].  

Таким чином, можна зробити висновок про позитивну роль взаємодії інформації, що 
використовують підприємства в ході господарської діяльності та блоку експертної економічної 
інформації  у формуванні механізмів удосконалення економічних відносин і становлення в 
суспільстві моделі більш досконалого соціально-економічного устрою, хоча судити про рівень 
практичної корисності перших кроків у пізнанні і застосуванні експертної економічної інформації на 
даному етапі досить проблематично. Але в будь-якому випадку, розглядаючи інформацію як 
основу формування і використання знань, виділення в інформаційному полі нового структурного 
елемента зі своєю специфічною роллю в економіці і соціумі, виступає як фактор інтелектуалізації 
суспільства і заслуговує більш пильної до себе уваги вчених, господарників і політиків. 
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