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Постановка проблеми. Світові глобалізаційні 
процеси значно посилюють інтерес до теоретич-
ного осмислення особливостей впливу інформа-
ції та ІКТ на соціально-економічні, політичні та 
культурні перетворення в сучасній економічній 
системі. Глобалізація й інтенсифікація інфор-
маційних процесів, інформатизація усіх сфер 
діяльності суспільства, підвищення рівня розви-
тку інформаційної інфраструктури, необхідність 
залучення нових технологій у виробничий про-
цес ставлять принципово нові завдання у сфері 
активізації соціально-економічних процесів регі-
онального управління. Проблеми і перспективи 
розвитку інформаційної економіки в масштабах 
країни та регіону вимагають змін у теорії і прак-
тиці управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім часом посилилася увага економістів до 
проблем ефективного управління регіональним 
соціально-економічним розвитком, що поясню-
ється не тільки світовими економічними тенден-
ціями, а й суто регіональними економічними про-
блемами. Тривала економічна криза, гострота 
регіональних диспропорцій вимагають сьогодні 
розроблення нових підходів до регіонального 
управління. Без упровадження ефективної полі-
тики управління, яке спрямоване на вирішення 
проблем регіонального розвитку, неможливо ство-
рити умови для виходу економіки України на шлях 
стійкого економічного зростання. Інтенсифікація 
економічного розвитку регіонів перш за все перед-
бачає активізацію інформаційного чинника.

Постановка завдання. Метою статті є фор-
мування нового теоретико-методологічного 
підходу до розуміння ключової спрямованості 
розвитку регіонального інформаційного менедж-
менту в контексті розвитку соціально-економіч-
них процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформація і знання виступають сьогодні голо-
вними чинниками розвитку сучасної економіки та 
важливими факторами виробництва й економіч-
ного зростання. Формування інформаційної еко-
номіки тісно пов’язане з розвитком інформацій-
ного суспільства, що зумовлює кардинальні зміни 
в економічній системі країни та її регіонів.

У формування уявлення про підходи до управ-
ління регіонами країни, регіональний розвиток, 
засади розроблення та здійснення регіональної 
політики вагомий внесок зробили такі провідні  
науковці, як З.С. Варналій, С.О. Довгий, 
О.В. Копійка, Ю.Т. Черепін, М.П. Бутко, Д.М. Сте-
ченко та ін. [1–4].

Низка дослідників сфери регіонального 
менеджменту, інформаційної економіки та інфор-
маційного суспільства виокремлює такі ознаки 
інформаційних перетворень в економіці:

інформація стає найважливішим ресурсом 
соціально-економічного розвитку, зростає інфор-
маційна насиченість господарської, економічної, 
фінансової, управлінської, комерційної, виробни-
чої, культурної, освітньої сфер діяльності [5];

 – посилюється роль інформації та знань у житті
суспільства, показники економічного зростання 

ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  
РЕГІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
GENERAL FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF REGIONALINFORMATIVE MANAGEMENT

УДК 005:004

Шапошников К.С.
д.е.н., професор, 
директор Причорноморського 
науково-дослідного інституту  
економіки та інновацій

У статті розглянуто поняття регіональ-
ного інформаційного менеджменту як новий 
науковий напрям ефективного управління 
соціально-економічним розвитком регіону, 
який має свій науково-пошуковий простір, 
об’єкт і предмет дослідження, понятійно-
категоріальний апарат. Регіональний інфор- 
маційний менеджмент розглядається 
з позиції системності як сукупність дій, що 
стосуються обґрунтування, прийняття, 
реалізації управлінських рішень на основі 
використання інформаційних ресурсів та ІКТ. 
Ключові слова: інформація, регіональний 
інформаційний менеджмент, інформаційна 
економіка, інформаційні ресурси.

В статье рассмотрено понятие регио-
нального информационного менеджмента, 
как новое научное направление эффектив-
ного управления социально-экономическим 
развитием региона, которое имеет свое 
научно- поисковое пространство, объект и 
предмет исследования, понятийно-катего-
риальный аппарат. Региональный инфор-

мационный менеджмент рассматривается 
с позиции системности как совокупность 
действий, которые касаются обоснова-
ния, принятия, реализации управленческих 
решений на основе использования информа-
ционных ресурсов и ІКТ. 
Ключевые слова: информация, региональ-
ный информационный менеджмент, инфор-
мационная экономика, информационные 
ресурсы.

The concept of regional info management is 
considered in the article, as new scientific direc-
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category vehicle. A regional informative manage-
ment is examined from position of the system, as 
an aggregate of actions, which touch a ground, 
acceptance, realization of administrative deci-
sions on the basis of the use 
Key words: information, regional informative 
management, informative economy, informative 
resources.

Райчева Л.І.
доцент кафедри економіки 
та міжнародних економічних відносин
Міжнародний гуманітарний 
університет



53

  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

пов’язані виключно з інформацією, знаннями, їх реа-
лізацією й упровадженням у традиційні сфери [6];

 – відбувається перехід від «економіки речей» 
до «економіки знань», науково-технічні зміни 
поступово перетворюється на інтелектуально-
інформаційні, змінюється значення нових чинників 
виробництва та їх використання [7]; 

 – з’являється особливий сектор економіки, 
пов’язаний з індустрією інформаційних-комуніка-
ційних технологій (ІКТ) [6];

 – спостерігається відтік робочої сили зі сфери 
матеріального виробництва в інформаційно-кому-
нікаційну, все більша частка ВВП забезпечується 
діяльністю з виробництва, обробки, зберігання й 
розповсюдження інформації, знань, що призво-
дить до збільшення числа зайнятих цією діяль-
ністю [8];

 – змінюється значення суспільних інститутів, 
форм їх взаємовідносин, рушійних сил, властивих 
економічній системі [9].

Отже, зміни, які спричинили розвиток інфор-
маційних відносин в суспільстві, потребують роз-
роблення нових сучасних підходів до ефектив-
ності регіонального управління, що відповідають 
викликам часу й реальним соціально-економіч-
ним умовам.

В Україні та її регіонах досить гостро стоїть про-
блема створення ефективної управлінської сис-
теми, яка відповідала б сучасним реаліям. Багато 
соціальних та економічних проблем пов’язано 
саме з неефективною моделлю регіонального 
управління. Вивчення закордонного та вітчизня-
ного досвіду щодо змін, які відбулися у сучасному 
інформаційному суспільстві, розроблення нових 
підходів до практики регіонального управління 
дали змогу визначити таке поняття, як «регіональ-
ний інформаційний менеджмент».

Проведені дослідження щодо систематизації 
та узгодження понятійного апарату цього науко-
вого напряму виявили, що регіональний інформа-
ційний менеджмент поєднує наукові здобутки за 
напрямами «регіональний менеджмент», «інфор-
маційний менеджмент», «інформаційна еконо-
міка», «інформаційне суспільство».

Дослідження літературних джерел із теорії та 
практики регіонального управління, регіональ-
ного розвитку, інформаційного менеджменту дали 
змогу дійти висновку про те, що регіональний 
інформаційний менеджмент можна розглядати як 
науковий напрям ефективного управління соці-
ально-економічним розвитком регіону, який має 
свій науково-пошуковий простір, об’єкт і предмет 
дослідження, понятійно-категоріальний апарат.

Наукові основи регіонального інформаційного 
менеджменту полягають у системі наукових знань, 
які є його теоретичною базою: закономірності, 
принципи, методи, моделі, механізми, система 
регіонального інформаційного менеджменту. Від-

значимо, що система наукових знань РІМ в Україні 
знаходиться на стадії формування. 

Із позиції системності регіональний інформа-
ційний менеджмент (РІМ) можна розглядати як 
сукупність дій, що стосуються обґрунтування, при-
йняття, реалізації управлінських рішень на основі 
використання інформаційних ресурсів та ІКТ. Сис-
тему РІМ зображено на рис. 1.

Щодо визначення об’єкта регіонального інфор-
маційного менеджменту, то він може розглядатися 
як управління інформаційними ресурсами регі-
ону за допомогою застосування інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ), інтелектуальним 
та інноваційним потенціалом на основі інфор-
маційно-аналітичного, правового, кадрового та 
науково-методичного забезпечення системи регі-
онального управління.

Перед регіональним інформаційним менедж-
ментом як наукою управління стоїть завдання зна-
йти і розробити механізми, методи і засоби, які 
дали б змогу забезпечити найбільш ефективний 
рівень регіонального розвитку.

Для підтримки прийняття управлінських рішень, 
аналізу та оцінки тенденцій економічного розвитку 
регіону необхідне застосування інформаційно-
аналітичного забезпечення в системі РІМ. Осно-
вна мета інформаційно-аналітичного забезпе-
чення – перетворення початкової інформації про 
стан і умови функціонування об’єкта управління 
в інформацію про найбільш раціональний шлях 
досягнення бажаного результату в майбутньому. 
Кількість, зміст і своєчасність отримання такої 
інформації визначають якість рішень, що прийма-
ються, й ефективність регіональної економічної 
системи.

Важливим питанням у рамках реалізації ефек-
тивного управління постає кадрове забезпечення. 
Від кадрового потенціалу, професійних та особис-
тісних якостей управлінського апарату значною 
мірою залежить вирішення поставлених завдань. 
Висока якість підготовки фахівців у системі РІМ 
досягається за рахунок застосування інституту 
освіти, розвиненої навчально-матеріальної і нау-
кової бази, інтегрованих багаторівневих навчаль-
них програм, залучення професорсько-викла-
дацьких кадрів вищої кваліфікації тощо. 

Питання нормативно-правового регулювання 
інформаційної діяльності в системі РІМ полягають 
в адаптації відповідного законодавства до нових 
умов суспільного розвитку, передусім пов’язаних 
із виникненням нових відносин, що притаманні 
інформаційному суспільству. На жаль, сучасні 
закони, постанови, накази щодо впровадження 
інформаційних технологій, інформаційної діяль-
ності не відповідають належному рівню їх право-
вого забезпечення: одні можуть суперечити іншим 
або містити перепони для його реалізації. Тому 
лише впорядкована, добре налагоджена норма-
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тивно-правова база дає змогу виконувати весь 
спектр завдань інформаційної політики на дер-
жавному і регіональному рівнях.

Науково-методичне забезпечення передба-
чає розроблення стандартів, документів органі-
заційно-методичного характеру, які визначають 
норми, правила, характеристики, що використову-
ються для вирішення завдань РІМ.

Механізм регулювання соціально-економічного 
розвитку регіонів у системі РІМ включає сукупність 
економічних, мотиваційних, організаційних, право-
вих засобів, методів і форм управління інформа-
ційною діяльністю.

Найважливішим завданням регіонального 
інформаційного менеджменту має бути раціо-
нальне формування й ефективне використання 
інформаційних ресурсів, що відбивають і забезпе-
чують процес управління. Внаслідок цього велику 
актуальність придбаває проблема їх ефективного 
використання в інтересах стійкого соціально- еко-
номічного розвитку регіону. 

Ефективне управління та використання інфор-
маційних ресурсів набуває особливу увагу і значу-
щість у системі РІМ. 

Як економічна категорія інформаційні ресурси 
являють собою сукупність відокремлених знань 
людини про процеси або явища, представлені 
у формалізованому вигляді та відображені на 
твердому носії. Як технічна категорія інформаційні 
ресурси являють собою сукупність інформаційних 
об’єктів, відображених у знаковій формі на мате-
ріальних носіях, що містять інформацію про події 
та процеси реального світу.

Для ефективного використання інформаційних 
ресурсів і знань у системі РІМ необхідно вирішити 
такі питання, як:

 – розроблення методичних походів до оцінки 
рівня забезпеченості й використання інформацій-
них ресурсів в економіці регіону;

 – створення нормативно-правового забезпе-
чення щодо використання інформаційних ресурсів 
регіону;

 – створення первинних і похідних інформацій-
них масивів і продуктів, що становлять регіональні 
інформаційні ресурси;

 – забезпечення вільного доступу громадян і 
установ до регіональних інформаційних ресурсів, 
що не містять відомостей,  що становлять державну, 

Рис. 1. Система регіонального інформаційного менеджменту
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комерційну, службову або особисту таємницю; 
координація діяльності різних відомчих регіональ-
них структур щодо формування інформаційних 
ресурсів;

 – розроблення системи показників щодо оцінки 
рівня розвитку інформаційної інфраструктури, яка 
забезпечує використання інформаційних ресурсів 
у регіоні;

 – розроблення основних напрямів підвищення 
ефективності використання інформаційних ресур-
сів як чинника розвитку регіону.

Для збереження, поширення і комплексного 
використання всіх видів інформаційних ресурсів, 
підвищення ефективності управління необхідне 
використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій для розв’язання завдань високого ступеня 
інформаційної складності. 

Застосування інформаційно-комунікаційних 
технології сприяє розробленню і виробництву 
матеріалів культурного й освітнього призначення 
та їх поширення; забезпечує можливість усім осо-
бам відігравати активнішу роль у житті суспільства 
на національному, регіональному і місцевому рів-
нях шляхом використання новітніх інформаційних 
технологій із метою: забезпечення безперешкод-
ного доступу до інформації про місцеві, регіо-
нальні адміністративні та юридичні служби і прямі 
зв’язки з ними; доступу до офіційних текстів міс-
цевих, регіональних і національних законів і нор-
мативних актів, міжнародних договорів та рішень 
національних і міжнародних судових органів; спри-
яння максимально широкому доступу до новітніх 
інформаційних технологій і комунікаційних послуг, 
наприклад шляхом створення широкої мережі 
пунктів доступу у громадських місцях; сприяння 
ефективній міжнародній співпраці. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій дасть 
змогу пришвидшити реалізацію поставлених цілей 
через скорочення часу на передавання та отри-
мання інформації, а також зменшення паперової 
роботи завдяки електронним носіям інформації 
[10, с. 464].

Наступним об’єктом управління в системі РІМ 
автор виокремлює інтелектуальний потенціал. 
У літературних джерелах це поняття зводиться до 
нематеріальних активів, що акумульовані в науко-
вих і повсякденних знаннях людей у вигляді об’єктів 
права інтелектуальної власності, накопиченого 
досвіду [11–13]. Уважається, що склад, якість і 
актуальність інтелектуальних ресурсів впливає на 
конкурентоспроможність та розвиток економічної 
системи. Вони є джерелом конкурентних переваг 
і здатні забезпечити економічну вигоду впродовж 
довгострокового періоду.

Ще одним об’єктом у системі РІМ слід виділити 
інноваційний потенціал регіону. Вивчення вітчиз-
няного та закордонного досвіду показує, що інно-
вації, які втілені в нових наукових знаннях, органі-

зації виробництва, кадровій політики є, за своєю 
суттю, інституціональною основою конкуренто-
спроможності і економічного та соціального розви-
тку регіональної економіки. Для формування регі-
ональної інноваційної системи передбачається 
створення необхідних умов і ресурсного забез-
печення для ефективної наукової, науково-тех-
нічної й інноваційної діяльності в регіоні (розро-
блення інноваційних програм, проектів, що дають 
змогу оптимізувати витрати регіональних ресурсів 
та підвищити ефективність їх використання).

Втім, світовий досвід доводить, що саме активі-
зація використання інформаційного чинника регі-
онами країни забезпечує зростання їхньої конку-
рентоспроможності й економічний розвиток, що 
дає змогу досягти істотного підвищення доходів та 
якості життя населення.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, узагальнюючи всі викладені поло-
ження, можна зробити висновок щодо визначення 
пріоритетності регіонального інформаційного 
менеджменту в системі розроблення пріоритетних 
напрямів економічного зростання, оскільки тільки 
за розбудови інформаційної моделі регіональної 
економіки є можливість прискорення науково- 
технічного прогресу, розширення кола науково-
технічних знань, поліпшення виробничих про-
цесів, зміни соціальних умов праці, підвищення 
конкурентоспроможності економіки, збільшення 
добробуту населення. 

До основних проблем регіонального розвитку, 
на нашу думку, треба віднести розбудову ефек-
тивної регіональної інфраструктури, розроблення 
заходів щодо стимулювання інноваційних процесів 
у регіоні, залучення місцевої влади до активізації 
інноваційних процесів, відбір та реалізацію інно-
ваційних проектів, які спроможні підвищити рівень 
економічного потенціалу регіону та ефективність 
регіональної економіки. Для вирішення поставле-
них завдань і проблем необхідно нормативно-пра-
вове забезпечення інформаційної діяльності, яке 
відповідає особливостям соціально-економічного 
розвитку регіону, відображає взаємодію процесів 
виникнення нових знань, реалізацію їх з урахуван-
ням формування і задоволення суспільних потреб.
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