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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність сучасних підприємств спирається на пе-

редові інформаційні технології, комунікації та обмін
інформацією. Галузева приналежність підприємства
практично не впливає на моделі його функціонування в
ринковому середовищі, середовищі міжнародного гло-
бального бізнесу та інформаційному середовищі.
Функції підприємства, що пов'язані з організацією ви-
робничого процесу, управлінню фінансами, збутом, мар-
кетингом, рекламою повністю базуються на переробці
інформації, контактах з партнерами та підготовкою ви-
сокоякісних кадрів. Підготовка таких кадрів, які поєдну-
ють глибокі професійні економічні, інженерні знання та
досконале використання інформаційних технологій є
також важливою задачею, яку підприємствами необхі-
дно вирішувати тільки на основі нових інноваційних ме-
тодів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні наукові праці, що присвячені цій проблема-

тиці необхідно розділити на дві великі групи. Частина
науковців розглядають вплив зовнішнього середовища
на діяльність підприємств. До таких науковців слід відне-
сти Антонову С.Є. [3], Бормотенка А.В. [1], Гладченка
А.Ю. [6], Сазонець О.М. [7—9], Полякова М.В. [4; 12—
14], Ханіна І.Г. [11—14,] та ін. Ці науковці досліджували
філософські, глобальні, міжнародні, управлінські,
фінансові аспекти діяльності корпорацій, підприємств.
Внутрішні проблеми функціонування сучасних
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У статті проаналізовано напрями діяльності вітчизняних науковців, що досліджували проблеми управлін-
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підвищенні оперативності прийняття рішень. У статті наведено приклад діяльності інжинірингової школи та
предмет її співпраці з університетом з метою підготовки кваліфікованих кадрів.

The article analyzes the directions of activity of domestic scientists, who studied the problems of enterprise
management in the conditions of the information economy, analyzed the cooperation of enterprises with new innovative
structures — IT clusters. It is revealed that IT clusters provide significant advantages for managing a modern enterprise
in the field of marketing, foreign economic activity, finance, personnel training, and increased decision-making
efficiency. The article gives an example of the activity of the engineering school and the subject of its cooperation with
the University in order to train qualified personnel.

Ключові слова: управління, підприємства, інформаційна, економіка, інноваційні, ІТ-кластер, інжинірин-
гові школи, університет, кадри.

Key words: management, enterprise, information, economy, innovation, IT cluster, engineering schools,
university, personnel.

підприємств та окремою мірою проблеми функціону-
вання ІТ-підприємств досліджували такі вітчизняні
науковці, як Джинджоян В.В. [2], Корбутяк В.І. [3], Ле-
цер Ю.О. [12; 13], Радько Г.О. [5], Сазонець І.Л. [3; 6]. Ці
науковці сконцентрували свою увагу на проблемах
підготовки кадрів для підприємств, прийняття стратегі-
чних рішень в умовах управлінських інформаційних си-
стем, вдосконаленню документообігу в організаціях,
економічних та маркетингових питаннях.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поєднання цих двох напрямів до-

сліджень шляхом виявлення інноваційних методів фун-
кціонування підприємств та вирішення багатьох проблем
підприємств за рахунок їх співпраці з новими за фор-
мою інноваційними інформаційними структурами в умо-
вах інформаційної економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У науковій концепції прийняття рішень значна ува-
га також приділяється економічному, організаційному,
правовому та інформаційному факторам у рішенні про-
блем, які відображені в розвитку ряду методів, наприк-
лад, економетрічного моделювання, функціонально-вар-
тісного аналізу і багатьох інших.

Сучасні підприємства усіх галузей народного госпо-
дарства тісно співпрацюють на основі інформаційних
технологій з державою, постачальниками, споживача-
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ми, конкурентами. Відповідно до зазначених аспектів у
процесі розвитку концепції прийняття рішень на основі
використання інформаційних технологій Джинджояном
В.В. виділилися окремі напрями досліджень і систем на-
укових знань, які стосуються організаційних, інформа-
ційних, технологічних, економічних та інших рішень [2].

На рисунку 1 ми можемо побачити, що сфера засто-
сування інформаційних технологій для менеджменту
підприємства дуже різноманітна. Серед нових інновац-
ійних структур, що допомагають підприємствам працю-
вати в нових умовах інформатизації можна визначити
ІТ-кластери, які створюються не тільки з метою поси-
лення діяльності ІТ-підприємств, але й для адаптації
інших підприємств до вимог інформаційного суспільства.

На теперішній час практично в усіх регіонах України
створені нові інноваційні структури — ІТ-кластери.
Інформаційні кластери мають у своїй основі стійку сис-
тему поширення нових технологій, знань, продукції
(інформаційно-технологічну мережу), яка спирається на
спільну наукову базу, освітні та інформаційні установи
(їх розробки), що дає змогу надавати послуги за світо-
вими стандартами, розширювати ринки збуту продукції.
ІТ-підприємства, що є учасниками кластеру мають до-
даткові конкурентні переваги за рахунок можливості
здійснювати внутрішню спеціалізацію й розподіляти
функції, залучати фінансові кошти у діяльність та
мінімізувати витрати на впровадження інновацій шля-
хом об'єднання спільних фінансових ресурсів під-
приємств, що входять у кластер. Ефективність фінансо-
вої діяльності в підприємствах кластеру підвищується
за рахунок залучення інвестицій від спільної участі в
інвестиційних програмах, шляхом участі в конкурсних
проектах, що фінансуються у вигляді грантів, шляхом

об'єднання фінансових можли-
востей для забезпечення га-
рантій при отриманні кредитних
ресурсів.

При об'єднанні підприємств
у кластери підвищується мож-
ливість доступу до інформацій-
них ресурсів і обміну інформа-
цією щодо різних аспектів діяль-
ності підприємств відповідних
галузей; доступу до освітніх,
маркетингових, юридичних, кон-
сультативних послуг.

Важливою особливістю заз-
наченого типу кластерів є на-
явність у їхній структурі гнучких
підприємницьких структур —
малих підприємств, які дозволя-
ють формувати інноваційні цен-
три зростання регіональної еко-
номіки. Кластер є надзвичайно
важливим для розвитку малого
підприємництва: він сприяє ство-
ренню нових підприємств, забез-
печує малим фірмам високий
ступінь спеціалізації при обслу-
говуванні конкретної інформа-
ційної ніші, бо при цьому актив-
но відбувається обмін ідеями й
передача знань від науковців до
підприємців, що, своєю чергою,
призводить до збільшення та по-
силення самого кластера, зрос-
тання його конкурентоспро-
можності на внутрішньому та
світовому ринках.

Можливості підприємств
кластеру зростають на основі
збільшення ступеня використан-
ня наявних потужностей, поси-
лення співпраці бізнес-структур

з університетами, нарощування можливостей залучен-
ня інвестицій, особливо венчурних, збільшення темпів
інноваційного розвитку, підвищення продуктивності під-
приємств за рахунок кращого доступу до висококвалі-
фікованої робочої сили, спеціалізованої інформації,
кращої мотивації керівників та працівників, розширен-
ня доступу до ринків збуту та виходу на зовнішні рин-
ки, спеціалізованих постачальників, технологічних
знань; тобто появи синергетичного ефекту зростання (в
т.ч. і за рахунок ефекту масштабу).

Освітня діяльність ІТ-кластеру є однією з головних
складових його функціонування. В нашій країні всі ство-
ренні ІТ-кластери мають у своєму складі провідні уні-
верситети, що готують фахівців ІТ-сфери. Потужний
розвиток цієї сфери потребує значної кількості фахівців.
Тому кластерні структури активно займають профоріє-
нтаційною роботою з абітурієнтами, співпрацюють з
університетами в процесі формування навчальних
планів, програм дисциплін, долучаються до участі в
практичній підготовці фахівців, розширяють форми ко-
мерціалізації освітньої діяльності, надають можливість
стажування, посилення практичної підготовки викла-
дачів.

До нових інноваційних структур доцільно віднести
інжинірингові школи. Однією з великих ІТ-корпорацій
України, що створила мережу інжинірингових шкіл є
асоціація Noosphere Ventures. Головна задача Noosphere
Engineering School, яку визначено Ханіним І.Г. [11—14]
— це здійснення системної взаємодії практиків-вироб-
ничників зі студентами та викладачами. В межах спільної
діяльності не тільки опановуються прийоми та способи
вирішення завдань, але й даються нові можливості для
майбутніх підприємців, вчених, винахідників. Об'єднав-

Рис. 1. Умови існування та розвитку інформатизації підприємства

Джерело: на основі досліджень [2; 7—9].
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ши теорію та практику, школа створює платформу для
розкриття творчої потенціалу студентів та молодих
спеціалістів.

Цикл занять складається з тренінгів та групових
практичних занять, які проводять фахівці Noosphere та
практики-дослідники. Програма поділяється на три ета-
пи — теоретичний, практичний та презентаційний.
Noosphere Engineering School надає необхідне обладнан-
ня та матеріали в рамках підготовки циклів. У учасників
програми є можливість виявляти навички генерації ідей,
їх розробку та роботу в команді. По закінченню про-
грами всі випускники отримують сертифікати Noosphere
Engineering School. Найкращі студенти (за результата-
ми оцінювання менторами та роботою в команді) отри-
мують можливість стати співробітником компанії
Noosphere та отримати можливості працевлаштування
в провідних корпораціях та на підприємствах.

Однією з інноваційних форм освіти для студентів ІТ
та інших спеціальностей Національного університету вод-
ного господарства та природокористування є створення
інжинірингової школи. В університеті така школа функці-
онує на партнерських засадах з асоціацією Noosphere.
Noosphere Engineering School — це спільний проект ком-
панії Noosphere та провідних університетів України. В рам-
ках проекту топ-менеджери Noosphere діляться зі студен-
тами університетів знаннями і практичним досвідом, а з
викладачами та професорським складом університетів —
науковими, емпіричними, теоретичними рішеннями. Такий
синтез теорії та практики дозволяє створювати та реалі-

зовувати інноваційні ідеї. Noosphere Engineering School —
центр досліджень і проектної діяльності, синергія зусиль
експертів, студентів та ентузіастів, каталізатор проривних
інновацій на стику науки і бізнесу.

Згідно з розглянутими схемами можна запропону-
вати авторський підхід до розвитку системи управління
підприємством на основі його інтеграції в нові інно-
ваційні інформаційні структури (рис. 2).

ВИСНОВКИ
Запропонована система управління діяльністю

підприємства включає всі етапи трансформації страте-
гічного управління виробничою системою, яка спираєть-
ся на інформаційну природу сучасної економіки та прак-
тичні завдання, що стоять перед управлінськими струк-
турами підприємств. Для розробки запропонованої си-
стеми в статті було проаналізовано напрями діяльності
вітчизняних науковців, що досліджували проблеми
управління підприємствами в умовах інформаційної еко-
номіки, проаналізовано співпрацю підприємств з нови-
ми інноваційними структурами — ІТ-кластерами та ви-
явлено, що ІТ-кластери надають значні переваги для уп-
равління сучасним підприємством в сфері маркетингу,
зовнішньоекономічної діяльності, фінансів, підготовці
кадрів, підвищенні оперативності прийняття рішень. Все
більше значення для підготовки кадрів нової генерація
для сфери управління підприємствами відіграють такі
інноваційні структури, як інжинірингові школи. В статті
наведено приклад діяльності інжинірингової школи

Рис. 2. Спрощена схема концептуальної системи управління підприємством на основі послуг інформатизації

Джерело: складено на основі [2].
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Узгодження 

Врахування 

Методи. 
Функції. 

Економічна 
політика. 

Інструменти 
управління 

підприємством. 
Ресурси. 

Стандартизація 
управлінських 

рішень. 
Оптимізація 

управлінських 
рішень 

Інформатизація 

Застосування 

Форми товарів 
(речовинний 

виріб, послуга, 
ідея, технологія, 

людський 
капітал, 

інформація). 
Способи оцінки 

(методики) 

Результат 

Заходи 
державного 
контролю. 

Стандартизація. 
Сертифікація. 

Суспільний 
контроль 

Моніторинг Коригування 

Заходи 
регулювання 

системи 
управління 

Інформатизація процесу управління підприємством 

Інформаційні послуги Структура інформації Участь в кластерах,  
інжинірингових школах 

Види послуг 

Інжиніринг 
Створення 

сайтів 
Консалтинг 

Створення 
лендингів 

Обробка 
інформації Лізинг Аутсорсинг 
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Noosphere Engineering School та предмет її співпраці з
Національним університетом водного господарства та
природокористування з метою підготовки кваліфікова-
них кадрів для систем управління підприємствами в умо-
вах їх функціонування в інформаційній економіці.
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