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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ
Практика регіонального управління в Україні свідчить

про слабкий рівень інформатизації та впровадження нових
прогресивних інформаційних технологій, про недостатню
інформаційну підтримку в системі підготовки та прийняття
управлінських рішень, відсутність експертної оцінки їх
ефективності. Сучасний період у світовому просторі харак-
теризується стрімким розвитком інформаційних технологій
та інформатизації систем управління. Але в Україні спос-
терігається недостатній розвиток впровадження інформа-
ційних технологій у практику регіонального управління. Це
стримує процес становлення і розвитку суспільства та дер-
жави в цілому, перешкоджає формуванню ефективної
інфраструктури управління. Однією з причин слабкого рівня
інформатизації регіонального управління є недостатня ме-
тодологічна підтримка процесів інтеграції методів і підходів,
що розроблені в теорії управління, теорії складних соціаль-
них систем, системному аналізі, теорії автоматизованих
інформаційних систем. Крім того, динамку впровадження
передових інформаційних технологій у сферу адміністра-
тивного управління стримує слабкий рівень організації
інформаційних потоків, збору, обробки, збереження і пред-
ставлення інформації. Звичні в економічній сфері способи
формалізації інформації не завжди можуть бути застосовні
в системі адміністративного і політичного управління. Ра-
зом з тим, значну роль у регіональному управлінні відіграє
інформаційний обмін, що формує в конкретному географі-
чному регіоні цілком визначений інформаційний простір, у
рамках якого всі реальні фігуранти виконують свої інфор-
маційні функції. Удосконалення процесів виконання інфор-
маційних функцій за рахунок впровадження перспективних
інформаційних технологій, а також можливість прямої
участі в інформаційних процесах експертної еліти і засобів
масової інформації, будуть визначати основні тенденції роз-
витку України сьогодні й у найближчому майбутньому.

Таким чином, дослідження принципів і методів впровад-
ження сучасних інформаційних технологій та інформати-
зації систем регіонального управління є актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми інформаційного забезпечення регіонально-

го управління та побудови регіональних інформаційних си-
стем знайшли відображення у роботах І. Дроргобицького,
О.Коробової, Г. Маслової , В. Усольцева, С. Войцеховича та
інших. Ці дослідження, безумовно, мають велике теоретич-
не та практичне значення, але, як правило, процес управлі-
ння розглядається окремо від інформаційної складової.
Зокрема, Г. Масловою [1] досліджено понятійний апарат і
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передумови процесу інформатизації управління регіоном.
Охарактеризовано систему інформатизації управління ре-
гіоном з її основними елементами — ресурсами, технологі-
ями, забезпеченням тощо. Висвітлено перспективи цієї спра-
ви на основі розробки й реалізації регіональних програм.
Коробова О. [2] визначає регіональну інформаційну систе-
му як інформаційну підсистему, що в організаційно-еконо-
мічному аспекті являє собою сукупність інформаційних,
фінансових, кадрових, технічних ресурсів, котрі організо-
вані відповідним чином.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Дослідження, аналіз і прогноз функціонування та роз-

витку таких складних систем, якими є взаємопов'язані ком-
плекси соціальної, економічної та суспільно-політичної
сфери життєдіяльності регіонів не може здійснюватися на
основі інтуїтивних уявлень органів управління про кінце-
вий результат. Це призводить до зростання розуміння рег-
іональними органами влади та управління значимості інфор-
матизації та необхідності активного впровадження інфор-
маційних технологій в системи регіонального розвитку.
Практично у всіх регіональних органах влади створюються
відповідні аналітичні підрозділи, вдосконалюється їх орган-
ізаційне і методичне забезпечення, поліпшується матеріаль-
но-технічна база. Тому основними завданнями є досліджен-
ня принципів та методів інформатизації систем регіональ-
ного розвитку, визначення та аналіз рівнів та об'єктів уп-
равління регіональних інформаційних систем.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування методів та

принципів інформатизації систем регіонального розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі управління будь-яким процесом повинні лежа-

ти принципові підходи й методи, які слугують не тільки ме-
тодологічною основою її функціонування, але і є інструмен-
том практичного впливу з боку керуючої системи. Аналіз
наукових праць свідчить про недостатню увагу до цих пи-
тань. На нашу думку, доцільно виділити 5 традиційних прин-
ципів, на яких грунтується система управління інформати-
зацією.

Оскільки в самому визначенні інформатизації закладене
завдання створення оптимальних умов для задоволення інфор-
маційних потреб [3], правомірно виділити, у першу чергу, прин-
цип оптимальності. Реалізація цього принципу дозволяє, пе-
реслідуючи поставлені цілі, приймати найбільш ефективний
варіант інформатизації з множини розглянутих.
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Практичне застосування цього принципу найчастіше
стримується високою трудомісткістю формування всієї
множини варіантів і труднощами підбору інтегрального кри-
терію оптимізації. Окремими критеріями оптимізації про-
ектних рішень при інформатизації управлінської діяльності
можуть слугувати: скорочення часу одержання інформації,
підвищення достовірності використовуваних даних, змен-
шення вартості обробки інформації.

Для інформатизації як процесу характерний тісний
взаємозв'язок між окремими компонентами інформаційних
систем. Саме це визначає сукупність робіт із впровадження
сучасних інформаційних технологій як систему заходів, а
результат їх реалізації — як створення автоматизованих
систем.

Якщо врахувати, що структура — це сукупність стійких
зв'язків об'єкта, які забезпечують його цілісність і то-
тожність самому собі (збереження основних властивостей
при різних зовнішніх і внутрішніх змінах), то, безумовно,
не можна розглядати інформатизацію абстрактно. Звідси
випливає другий принцип інформатизації — принцип сис-
темної організації, який вимагає політематичної й багато-
функціональної організації суб'єкта інформатизації (актив-
ної структури, що впливає на об'єкт інформатизації), що
дозволяє ефективно вирішувати завдання інформатизації
у всіх сферах і галузях людської діяльності.

Третій принцип — принцип комплексності — забезпе-
чує всебічний підхід до впровадження інформаційних тех-
нологій і націлений на формування єдиного рішення як ком-
плексу взаємопов'язаних елементів. Традиційно реалізація
цього принципу пов'язувалася з необхідністю рішення та-
ких питань, як створення нормативно-правового, організа-
ційно-розпорядчого й кадрового забезпечення необхідних
для нормального функціонування нової інформаційної тех-
нології. Останнім часом до перерахованого додається за-
дача організації надійної системи супроводження, яка б за-
безпечувала безперебійну роботу автоматизованої систе-
ми при зміні програмно-апаратної платформи або версій
прикладного програмного продукту.

Особливе значення при організації інформатизації в
більших масштабах (великі корпорації, система органів управ-
ління регіоном) здобуває принцип наступності. Високі темпи
сучасного розвитку комп'ютерної техніки, поява нових тех-
нологій по обробці інформації здатні викликати серйозні еко-
номічні втрати в кожного, хто приймав поспішні рішення без
глибокого аналізу перспектив своїх потреб. Враховуючи знач-
ну вартість основних фондів, технологічних і програмних ком-
плексів, необхідно застосовувати вищеназваний принцип, щоб,
не стримуючи впровадження досягнень НТП у практичну
діяльність, домагатися зниження витрат на всі види ресурсів
при подальшому розвитку інформаційних систем.

І, нарешті, не можна не виділити принцип сумісності
інформаційних систем, що забезпечує виконання інтеграц-
ійної функції. Недостатня увага до цього принципу призве-
ла до того, що наприкінці 90-х — початку 2000-х років дея-
ка частина інформації була ізольована від потенційних ко-
ристувачів через появу несумісних інформаційних систем.
Значне число програмістів того періоду мало використову-
вало принцип сумісності ще й у надії забезпечити залежність
клієнтів від своїх розробок. У наш час задача сумісності ста-
виться найчастіше як пріоритетна.

Якісно новий рівень впровадження розвитку інформа-
тизації в наш час вимагає використання нових принципів.
Це принцип коректної інтеграції інформаційних ресурсів,
що полягає в переході від створення локальних баз даних
до процесів використання наявних банків даних при дотри-
манні загальних правил інтеграції, а також принцип раціо-
нальної комбінації відкритості й інформаційної безпеки.

Очевидно, що підсистема управління й, зокрема, вико-
ристовувані нею методи повинні суттєво визначатися при-
родою функціонування керованої підсистеми.

До традиційних методів управління інформатизацією
необхідно віднести такі, як:

— програмно-цільовий метод (досить відомий спосіб ви-
рішення складних проблем міжгалузевого характеру, зас-
нований на послідовній декомпозиції деякої мети розвитку
в системі простих взаємно незалежних заходів);

— метод типових проектних рішень (створення інфор-
маційних систем на новому об'єкті за допомогою адаптації
розробки, виконаної для іншого об'єкта);

— метод комплексування (прийняття рішень по форму-
ванню складних інформаційних систем на базі локальних
програмно-технічних модулів);

— економіко-математичний метод (забезпечує вибір
оптимальних варіантів);

— метод автоформалізації (створення автоматизованих
робочих місць, що дозволяє користувачеві самостійно, не
вдаючись до послуг програмістів, автоматизувати свої ви-
робничі функції за рахунок використання гнучких і потуж-
них інструментальних засобів).

Поряд з вищезгаданими, необхідно використовувати
такі нові методи, обумовлені розвитком сучасних техно-
логій, як:

— метод віртуалізації (емуляція в комп'ютері, особли-
во мультимедійної конфігурації, реальних об'єктів, подій і
процесів при розв'язанні складних багатопараметричних
завдань);

— метод реплікації (багаторазове повторення певних
функціональних рішень без адаптаційних дій).

Реальне втілення в практичній діяльності, вищезгаданих
методів і принципів дозволило б, на наш погляд, сформува-
ти науково-обгрунтовану систему керування інформатиза-
цією.

Таким чином, грунтуючись на характеристиках сутності
й змісту, методів і принципів інформатизації з урахуванням
виявленої сучасної парадигми розвитку інформатизації,
перейдемо до її розгляду на регіональному рівні.

Щоб говорити про регіональні інформаційні системи,
необхідно розуміти, що будь-яка штучна система являє со-
бою складний об'єкт, до складу якого входять інші об'єкти
й належні їм ресурси, і яка відрізняється від природних си-
стем цілями функціонування (призначенням) і наявністю
управління [6].

На теперішній момент існує проблема з формуванням
антології (сукупність термінів і взаємозалежних визначень)
до економічних питань управління регіонами та регіональ-
ними інформаційними системами. В економічних теоріях і
школах менеджменту немає єдиного визначення й розумін-
ня, коли необхідно вживати поняття "об'єкт", а коли "ре-
сурс" і яка між ними різниця, а також у чому відмінність
між поняттями "бізнес-процедура" і "технологія", " бізнес-
процес" і "технологічний процес" [4]. Наслідком цього є
відсутність єдиної структури рівнів управління, що дозво-
ляє однаковим способом формулювати задачі управління як
на рівні однієї людини, так і на рівні регіону.

Для того, щоб сформувати чітку позицію й об'єктну
модель процесів регіональної інформатизації, необхідно
вводити в розгляд такі базові визначення й поняття:

1) бізнес-регіон — територія й здійснювана на ній
діяльність є видом колективного бізнесу регіону. Керу-
вання бізнесом регіону реалізується органами державної
влади (ОДВ), яким населення, що проживає в цьому регі-
оні, делегувало право (на підставі того або іншого вибор-
ного механізму) здійснювати керівництво даним бізнесом
[5];

2) об'єкт управління. Об'єктом управління регіональних
органів державної влади є індивідуальні й колективні "су-
б'єкти господарювання" в особі фізичних (населення) і юри-
дичних осіб (організації й підприємства), які платять подат-
ки [5];

3) ресурс (економічний) — кількісні характеристики
властивостей об'єкта, які можуть бути використані при про-
веденні економічних операцій торгівлі, обміну або відчужен-
ня (дозволяє однаковим способом визначати будь-які ре-
сурси — матеріальні, трудові, природні і т.д.);

4) технологія — процес переробки одного виду сирови-
ни в готовий продукт. Перетворення навіть одного товару в
інший у процесі виробництва може здійснюватися низкою
способів, які відрізняються застосовуваною технологією.
Поняття "технологія" близьке поняттю "бізнес-процедура".
Різниця в тому, що про "бізнес-процедуру" важко сказати,
що вона краща у світі, а от для обраної технології можна
провести відносну якісну й кількісну оцінку ефективності
її застосування в порівнянні з іншими при реалізації розг-
лянутої "бізнес-процедури" [4];

5) технологічний процес — послідовність технологій,
сукупність яких визначає прийнятий в організації процес
виробництва. Така складена технологія відповідає поняттю
"технологічний процес", для якого на відміну від поняття
"бізнес-процес", що визначає тільки структуру процесу й
сферу діяльності, можна ввести якісні характеристики.
Кількість технологій, що становлять технологічний ланцю-
жок конкретного виробничого процесу, може бути будь-
яким, достатньо великим, і навіть скінченним (рахунковим)
числом [4].
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Таке визначення цих понять дозволяє
забезпечити їх взаємний зв'язок на шести
рівнях управління:

1) цілі;
2) об'єкти;
3) методи;
4) ресурси;
5) технологічні процеси;
6) технології.
Ці рівні дозволяють природно сформу-

лювати покроковий алгоритм постановки й
розв'язання задач управління (рис. 1).

Вказана послідовність кроків дозволяє
поставити завдання не тільки для віртуаль-
них інформаційних і економічних систем,
але повністю підходить для постановки за-
дач у природничих науках (фізиці, матема-
тиці, хімії і т.д.) [5], де цілями є питання в
задачі, визначення об'єктів і методів дозво-
ляють розв'язати задачу в загальному виг-
ляді, а знання ресурсів і застосовуваних тех-
нологій — розв'язати задачу в чисельному
вигляді.

Ціллю створення будь-якої регіональ-
ної інформаційної системи (з погляду За-
мовника, яким можуть бути тільки органи
виконавчої влади) є гарантоване одержан-
ня оперативної й несуперечливої інтегрова-
ної інформації про будь-який об'єкт управ-
ління (юридичну або фізичну особу) у фор-
матах, що дозволяють забезпечити автома-
тизований аналіз стану об'єктів управління.

Інтегрована інформація — це не загаль-
на база даних, де зберігається все про всіх. У цьому випадку
під поняттям "інтегрована інформація" розуміється сумар-
на (зведена) інформація про ресурси території, яку інфор-
маційна система дозволяє по запиту одержати, сформува-
ти й надати замовникові:

— по горизонталі — про один об'єкт з множини джерел;
— по вертикалі — про множину об'єктів (ресурсів) од-

ного типу з одного джерела (міністерство й відомство).
Будь-яка система, у складі якої не вистачає об'єктів (або

вони ігноруються), не може функціонувати й забезпечува-
ти виконання поставлених цілей.

Не можна говорити про те, що для створення регіональ-
ної інформаційної системи (РІС) достатньо до всіх джерел
інформації підвести канали зв'язку. Це те саме, що стверд-
жувати, ніби набір деталей і комплектуючих від комп'юте-
ра, розподілений по організаціях на території області, є
комп'ютером, на якому можна працювати і виконувати по-
всякденні задачі.

За формальною ознакою — усі деталі в наявності, фак-
тично — немає головного об'єкта, для якого створювалися
деталі — комп'ютера.

Для того, щоб комп'ютер працював, необхідно:
1) мати уявлення про те, що таке комп'ютер і для чого

він потрібен;
2) наявність власника комплектуючих (тобто того, хто

зацікавлений у його збереженні, комплектності й пра-
вильнім використанні всіх деталей);

3) наявність інженера по збірці (тобто власник деталей
повинен довірити комусь зібрати з комплектуючих комп'ютер);

4) наявність навиків роботи на комп'ютері;
5) наявність інженера по обслуговуванню (того хто міг

би налаштовувати, обслуговувати й ремонтувати комп'ютер).
Очевидно, що набір комплектуючих і комп'ютер, який

щодня працює, — це зовсім різні по складу і сутності об'єкти.
Виходячи з вищевикладеного, можна стверджувати, що

до складу регіональної (територіальної) інформаційної си-
стеми входять такі об'єкти:

1) територіальна інформаційна система;
2) джерела й власники інформації (співробітники й

підрозділи регіональних органів виконавчої влади, докумен-
ти й бази даних регіональних та міжнародних організацій);

3) інформаційно-комунікаційна інфраструктура достав-
ки, зберігання й захисту інформації (канали зв'язку "Укр-
телеком", ЛОМ, Інтернет і т.д.);

4) інтегрована інформація;
5) власник інтегрованої інформації.
Якщо власник інтегрованої інформації може самостійно

обслуговувати інфраструктуру доставки, зберігання й захи-
сту інформації, то на цьому перелік об'єктів повинен закін-
чуватися. Але зважаючи на те, що завданням органів вико-

навчої влади не є професійна робота з ІТ-Технологіями, ОВВ
повинні делегувати право на обслуговування своєї інфраст-
руктури й інтегрованого інформаційного ресурсу спеціалі-
зованій організації. Таким чином, для регіональних (терито-
ріальних) інформаційних систем обов'язковим Об'єктом є:

6. Організація, якій делеговано право формувати й об-
слуговувати Інтегровану інформацію й інформаційно-кому-
нікаційну інфраструктуру, тобто регіональний (територі-
альний) інформаційний центр органів виконавчої влади (РІЦ
ОВВ).

ВИСНОВКИ
Дослідження узагальнює та логічно обгрунтовує принци-

пи й методи інформатизації систем регіонального розвитку,
визначає необхідність системного підходу при розробленні та
побудові регіональних інформаційних систем, а саме — аналіз
рівнів управління: виділення цілей, об'єктів, методів ресурсів,
технологічних процесів, технологій. Якщо об'єкти визначені
правильно й повно (за кількістю), а методів взаємодії достат-
ньо для опису всіх типів їх взаємодії, то з'являється можливість
сформувати модель (макет) системи на інформаційному рівні.
Після визначення доступних ресурсів об'єктів можливе ство-
рення (опис) економічної моделі системи. Застосовувані тех-
нологічні процеси й технології визначають якісні характерис-
тики системи регіонального управління й способи реалізації
методів взаємодії об'єктів цієї системи.
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Рис. 1. Алгоритм постановки і розв'язання задач управління


