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Мета дослідження з’ясування сутності інформаційного ресурсу та проаналізувати
сучасний стан та розвиток національних інформаційних ресурсів України, розглянути
питання щодо удосконалення інформаційного ресурсу та шляхи регулювання.
Актуальність теми. Інформатизація – це глобальний процес активного формування та
широкомасштабного використання інформаційних ресурсів. В процесі інформатизації
відбувається перетворення традиційного технологічного способу виробництва і способу
життя в новий, постіндустріальний на основі використання кібернетичних методів і засобів.
В інформаційному суспільстві інформація починає відігравати роль одного з основних
економічних ресурсів, під впливом котрого змінюються форми економічної діяльності, види
й типи підприємств та установ, соціальні стосунки; він стає таким же національним
ресурсом, як надра, вода, ліси тощо. Збереження, розвиток та раціональне використання
цього стратегічного ресурсу майбутнього є завданням величезної ваги для будь-якого
суспільства. Зростаюча залежність від наявності інформації, рівня розвитку та ефективності
використання засобів її обробки та передачі призвела до виникнення такого поняття як
інформаційні ресурси. Інформаційні ресурси - сукупність документів у інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо). Інформаційні ресурси є базою для
створення
інформаційних
продуктів. Будь-який
інформаційний продукт
відбиває інформаційну модель його виробника і втілює його власне уявлення про конкретної
предметної області, для якої він створений. Інформаційний продукт, будучи результатом
інтелектуальної діяльності людини, має бути зафіксований на матеріальному носії будь-якої
фізичної властивості у вигляді документів, статей, оглядів, програм, книг і т.д.
Інформаційні ресурси
відіграють велику роль практично в усіх сферах
життєдіяльності нашої держави і суспільства. На основі вчасно наданої, достовірної і повної
інформації приймаються управлінські рішення, конкурентоспроможність будь-якої
організаційної структури на ринку прямо залежить від кількості та якості інформації, якою
вона володіє. Без інформаційних ресурсів неможливе існування не тільки науки але й
функціонування системи освіти. Тому, на даний момент перед нашою державою стоїть вкрай
важливе завдання – удосконалення процесу використання наявних і виробництва нових
інформаційних ресурсів, розробка дієвих методик управління інформаційними ресурсами і
забезпечення інформаційної безпеки.
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