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У статті зроблено теоретико-аналітичний 
аналіз поняття інформаційно-аналітичного 
забезпечення, наведено дворівневу функці-
ональну структуру ІАЗ як єдиний контур 
взаємодіючих підсистем, які здійснювати-
муть інформаційно-аналітичну підтримку 
прийняття рішень. Інформаційний рівень 
системи інформаційно-аналітичного забез-
печення визначає параметри трансфор-
мації і використання інформації баз даних, 
що забезпечують процес управління. Ана-
літичний рівень має на меті збереження 
стабільності та гармонізації інформаційних 
відносин у системі регіонального управління 
для забезпечення вироблення управлінських 
рішень. 
Ключові слова: інформаційно-аналітичне 
забезпечення, інформаційне суспільство, 
регіон, регіональний менеджмент, управ-
ління.

В статье сделан теоретико-аналитический 
анализ понятия информационно-аналитиче-
ского обеспечения, приведена двухуровневая 
функциональная структура ИАО как единый 
контур взаимодействующих подсистем, 
которые будут осуществлять информа-
ционно-аналитическую поддержку приня-
тия решений. Информационный уровень 
системы информационно-аналитического 

обеспечения определяет параметры транс-
формации и использования информации баз 
данных, обеспечивающих процесс управле-
ния. Аналитический уровень имеет целью 
сохранение стабильности и гармонизации 
информационных отношений в системе 
регионального управления для обеспечения 
выработки управленческих решений.
Ключевые слова: информационно-анали-
тическое обеспечение, информационное 
общество, регион, региональный менед-
жмент, управление.

The article presents a theoretical and analytical 
analysis of the concept of information and analyti-
cal support, a two-level functional structure of the 
IAO as a single circuit of interacting subsystems 
that will provide information and analytical sup-
port for decision-making. The information level 
of the system of information and analytical sup-
port determines the parameters of transformation 
and use of information databases that provide 
the management process. The analytical level is 
aimed at maintaining stability and harmonization 
of information relations in the regional manage-
ment system to ensure the development of man-
agement decisions.
Key words: information-analytical support, infor-
mation society, region, regional management, 
management.

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
В СИСТЕМІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 
TO REGIONAL MANAGEMENT

Постановка проблеми. Сучасні тенденції роз-
витку вітчизняної економіки позначили проблему 
пошуку нових форм, підходів, методів управління 
на всіх рівнях державного устрою для забезпе-
чення високої конкурентоспроможності країни, 
зростання якості життя населення. У вирішенні цієї 
проблеми величезна роль належить регіонам, де 
вирішуються питання відтворення продуктивних 
сил, реалізуються проекти соціально-економіч-
ного розвитку, задовольняються ключові соціальні 
потреби населення, створюється і відтворюється 
економічний, людський та інноваційний потенці-
али суспільства. Саме показники розвитку регіо-
нальної економіки є критерієм визначення рівня 
економічного розвитку держави у цілому, тому 
дослідження питання щодо формування нових 
підходів до регіонального управління економіч-
ними процесами, нової якості територіального 
управління стає надзвичайно важливим науково-
практичним завданням.

В умовах активного розвитку і поширення стан-
дартів інформаційного суспільства в Україні осо-
бливо зростає значення ефективного управління 
різними видами ресурсів і процесами на рівні регі-
ону, його територіальних одиниць, господарюючих 
суб’єктів. 

Із появою нових інформаційних технологій, 
основою яких є впровадження засобів обчислю-

вальної техніки, зв’язку, систем телекомунікації, 
інформація стає постійним і необхідним атрибу-
том забезпечення діяльності держави, юридич-
них осіб, громадських організацій та громадян. 
Від її якості й достовірності, оперативності одер-
жання залежать численні рішення, що прийма-
ються на різних рівнях – від глави держави до 
громадянина [1].

На регіональному рівні головною метою інфор-
маційної політики повинно стати створення опти-
мальних умов для задоволення інформативних 
потреб процесу управління на основі формування 
та використання інформаційних ресурсів і сучас-
них інформаційних технологій. Тобто першочерго-
вим завданням інформатизації регіону є побудова 
системи інформаційно-аналітичного забезпечення 
(далі – ІАЗ) управлінської діяльності, яка являє 
собою складну, інтегровану, ієрархічно органі-
зовану систему, призначену для підтримки при-
йняття ефективних управлінських рішень.

Термін «інформаційно-аналітичне забезпе-
чення» досить часто використовується в різних 
джерелах із питань менеджменту. Проте сьогодні 
відсутнє єдине розуміння цього поняття, у науко-
вих статтях воно має змістову суперечливість. 
Як наслідок, існує проблема, яка перешкоджає 
як розробленню методологічних засад інформа-
ційного забезпечення в системі регіонального 
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менеджменту, так і його практичній реалізації. Для 
розуміння сутності інформаційно-аналітичного 
забезпечення системи регіонального менедж-
менту необхідно, передусім, опрацювати відомі 
теоретичні підходи до визначення цього поняття, 
узагальнити їх та запропонувати визначення, яке 
більш адекватно відповідає його сутності, а також 
обґрунтувати його роль та місце в загальній сис-
темі регіонального менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі інформаційно-аналітичного забезпе-
чення процесу управління відведено чимало зару-
біжних та вітчизняних наукових праць. Питанням 
сутності інформаційного забезпечення займа-
лися вітчизняні вчені М. Дем’яненко, Л. Винарик, 
В. Мунтіян, Г. Мельник, В. Савчук. Серед зару-
біжних учених варто відзначити А. Томпсона, 
А. Урсула. Р. Роджерса, К. Лорда, М. Джобса та 
ін. Питання інформаційного забезпечення регіо-
нального управління у своїх працях розкривають 
сучасні вчені-регіоналісти А. Коломицева, О. Фіна-
гіна, Р. Манн та ін.

Проте сьогодні багато питань у цій сфері зали-
шаються недостатньо вивченими, зокрема особли-
вої уваги потребує детальне вивчення теоретич-
них аспектів процесу інформаційно-аналітичного 
забезпечення на регіональному рівні, його струк-
тури та принципів побудови в контексті прийняття 
обґрунтованих управлінських рішень.

Постановка завдання. Мета статті – дослі-
дити поняття інформаційно-аналітичного забезпе-
чення і визначити його роль у системі регіональ-
ного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання інформаційного забезпечення розкриті в 
роботі М. Денисенко та І. Колос, які наголошують, 
що «інформаційне забезпечення – це система, що 
складається з інформаційних ресурсів, інформа-
ційних технологій, програмного забезпечення та 
технічних засобів» [2]. 

Р. Бруханський стверджує, що інформаційне 
забезпечення – це необхідний процес забез-
печення потреб суб’єктів в інформації, необхід-
ної для обґрунтування і прийняття стратегічних 
рішень. Організація належного стану інформацій-
ного забезпечення можлива за умов чіткого визна-
чення параметрів і налаштування системи обміну 
інформацією між зовнішнім та внутрішнім серед-
овищем [3].

У сучасній Енциклопедії державного управ-
ління подається загальне визначення поняття: 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення – ціле-
спрямований, специфічний і безперервний про-
цес збирання, аналізу, збереження та пред-
ставлення суб’єктам інформаційної діяльності 
інформації, що здійснюється спеціально створе-
ними інститутами, органами, службами суспіль-
ства й держави» [4].

Р. Абдеєв уважає, що «інформаційно-аналі-
тичне забезпечення – вид діяльності, покликаної 
забезпечити інформаційні потреби суспільства 
за допомогою аналітичних технологій за раху-
нок переробки вихідної інформації та отримання 
якісно нового знання» [5].

М. Дорошко і Н. Шпакова дотримуються такої 
думки: «Інформаційно-аналітичне забезпечення – 
цілеспрямований процес збирання, обробки та 
аналізу інформації про складні (самоорганізовані 
та саморозвинуті) соціальні, політичні та еконо-
мічні системи, що становлять об’єкт управління, 
під керівництвом органу управління» [6].

Н. Дяченко вважає, що під інформаційно-аналі-
тичним забезпеченням розуміється «сукупність дій 
та заходів … для збору, нагромадження, обробки 
та аналізу даних на основі інформаційних техно-
логій, у процесі реалізації якого особливої ваги 
набуває систематичність визначення кола питань, 
що виникають у процесі базової діяльності спожи-
вача інформації, їх аналіз та прогнозування тен-
денцій розвитку» [7].

Р. Коваль переконаний, що під інформаційно-
аналітичним забезпеченням розуміється «процес 
створення оптимальних умов задля задоволення 
інформаційних потреб та реалізації посадових 
обов’язків органів державної влади на основі 
формування та використання інформаційних 
ресурсів» [8].

А. Нестеров пропонує таке визначення: 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення – сукуп-
ність інформаційних процесів, необхідних для 
доцільного, раціонального та ефективного про-
цесу управління» [9].

С. Вировий розглядає це поняття як «особли-
вий напрям діяльності, пов’язаний із виявленням, 
опрацюванням, збереженням та поширенням 
інформації переважно у сфері управлінської, полі-
тичної та економічної діяльності» [10]. 

Отже, аналіз вітчизняних літературних дже-
рел дає змогу констатувати факт відсутності 
єдиного взаємоузгодженого підходу до ідентифі-
кації поняття «інформаційно-аналітичне забезпе-
чення».

Якщо розглядати поняття інформаційно-аналі-
тичного забезпечення стосовно системи регіональ-
ного менеджменту, то можна погодитися з точкою 
зору таких науковців, як М. Дорошко, Н. Шпакова, 
Н. Дяченко, та висловити власну думку, а саме: 
інформаційно-аналітичне забезпечення в системі 
регіонального менеджменту – це взаємопов’язана 
логічна система збору, нагромадження, обробки, 
аналізу та систематизації інформації на основі 
інформаційних технологій, що здійснюється спе-
ціально створеними регіональними інститутами, 
органами, службами для оцінки та діагностики від-
повідних даних для прийняття своєчасних ефек-
тивних управлінських рішень.
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Концептуального значення набуває розро-
блення принципів, підходів та складників інфор-
маційно-аналітичного забезпечення в системі 
регіонального менеджменту. У зв’язку з розгля-
дом цього питання на окрему увагу заслуговує 
вдосконалення методів інформаційно-аналітич-
ного забезпечення щодо формування та реаліза-
ції механізму регіонального управління. Маються 
на увазі внутрішній рух інформації в структурних 
підрозділах регіонального управління, розподіл 
інформації між користувачами, доступ до інфор-
мації та інші питання, пов’язані із забезпеченням 
управлінської діяльності.

Практика засвідчує, що на функціонування 
інформаційно-комунікаційної системи впливають 
заходи організаційного порядку, тобто слід ство-
рити й постійно вдосконалювати єдину систему 
державних, регіональних і місцевих інформаційно-
аналітичних служб [11].

Так, інформацію в управлінській діяльності 
державного апарату варто розглядати як відо-
мості, повідомлення про які-небудь події, стан 
справ, які систематизувалися, накопичуються і 
передаються людьми. За своєю природою інфор-
мація дуже різноманітна і залежить від виду люд-
ської діяльності, в якій вона використовується: 
наукової, технічної, виробничої, управлінської, 
економічної, соціальної, правової тощо. Кожен 
із видів інформації має свої технологію обробки, 
змістовне навантаження, цінність, форми пред-
ставлення і відображення на матеріальних носіях, 
вимоги до точності, достовірності, оперативності 
відображення фактів, явищ, процесів.

Усе це деякою мірою характеризує інформа-
ційну систему регіонального управління як від-
криту для взаємодії з іншими інформаційними сис-
темами, що є важливим чинником розвитку ІАЗ. 

Виходячи із сутності інформаційно-аналітич-
ного забезпечення як одного з видів інформацій-
ного забезпечення [12], система інформаційно-
аналітичного забезпечення організаційно повинна 
являти собою єдиний контур взаємодіючих під-
систем, які здійснюватимуть інформаційно-аналі-
тичну підтримку прийняття рішень [13].

У загальному розумінні фахівці виділяють два 
рівні інформаційно-аналітичного забезпечення 
(рис. 1).

Інформаційний рівень системи інформаційно-
аналітичного забезпечення визначає параме-
три трансформації і використання інформації 
баз даних, що забезпечують процес управління. 
Основне призначення інформаційного рівня – 
створення системи взаємопов’язаних і взаємодо-
повнюючих показників, які дають змогу одержати 
всебічну кількісну й якісну характеристику дослі-
джуваного об’єкта.

Доцільно стверджувати, що в сучасній сус-
пільній свідомості інформація перетворилася на 

загальнонаукову категорію, стала однією з пріо-
ритетних загальноекономічних категорій. У сучас-
ному складному економічному механізмі без 
інформаційних потоків неможливе здійснення сус-
пільного відтворення, оскільки саме вони супрово-
джують і координують створення й використання 
фінансових та матеріальних ресурсів. Інформація 
використовується у відтворювальному процесі й 
відображає цей процес і його результати.

Інформація є одним з основних ресурсів зрос-
тання ефективності роботи галузі, ринку, націо-
нальної та регіональної економіки, оскільки саме 
вона дає змогу:

встановлювати стратегічні завдання в рамках 
ведення господарської діяльності та використову-
вати можливості, які при цьому відкриваються;

приймати своєчасні та обґрунтовані управлін-
ські рішення;

систематизувати, фокусувати і координувати 
розрізнені дії, спрямовуючи їхні зусилля на досяг-
нення поставлених цілей.

В інформаційному процесі, яким є управлін-
ська діяльність, інформація виступає одним із 
найважливіших ресурсів поряд із матеріальними, 
трудовими та фінансовими. Управлінська інфор-
мація – це та інформація, яка обслуговує процеси 
виробництва, розподілу, обміну й споживання 
матеріальних і нематеріальних благ суб’єкта гос-
подарювання та забезпечує вирішення завдань 
організаційного-економічного і соціального харак-
теру. Необхідна для сучасної системи управління 
підприємством інформація є сукупністю різних 
повідомлень технічного, економічного, технологіч-
ного, соціального, юридичного, демографічного та 
іншого змісту.

Управлінська інформація для управління має 
відповідати критеріям актуальності, своєчасності, 
повноти, доступності, адекватності для ухва-
лення державою управлінських рішень. Обсяги 
та зміст потрібної інформації залежать від масш-
табу й важливості інформаційної політики в регі-
оні, структури системи регіонального управління, 
кількості та якості показників, що характеризують 
результати цієї системи.

Отже, головним завданням підсистеми пошуку, 
збору, обробки, збереження, кодування, класи-
фікації, передачі інформації є надання повної, 
достовірної, однозначної, релевантної та своєчас-
ної інформації для проведення розрахунків і реа-
лізації процесів прийняття управлінських рішень.

Підсистема формування інформаційно-ана-
літичних матеріалів передбачає забезпечення 
процесів обміну інформацією, формування кому-
нікаційних каналів, можливості впорядкування, 
формалізації і стандартизації інформації в системі 
управління.

Підсистема захисту інформації передбачає 
комплексний підхід до формування організаційно-
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правового забезпечення захисту інформації від 
можливих інформаційних загроз, від шпигунства, 
електромагнітних випромінювань і наведень, 
комп’ютерних вірусів, а також криптографічні 
методи захисту інформаційних ресурсів.

Аналітичний рівень має ключове значення у 
збереженні стабільності та гармонізації інформа-
ційних відносин у системі регіонального управ-
ління для забезпечення вироблення управлінських 
рішень. Елементами аналітичного рівня є інститу-
ціональна, кадрова, організаційно-функціональна 
та нормативно-правова підсистеми.

Організаційно-аналітична підсистема забез-
печення ІАЗ передбачає оцінювання та прогно-
зування будь-яких ситуацій, а також підготовку 
довідкових, інформаційних, аналітичних, управ-
лінських документів для забезпечення обґрунтова-
ності управлінських рішень, вироблення критеріїв 
і параметрів аналітичних продуктів (наукові крите-
рії), параметрів експертизи аналітичних продуктів, 
джерел аналітичної інформації, підвищення рівня 
об’єктивності інформації.

Кадрова підсистема в системі інформаційно-
аналітичного забезпечення має вирішувати 
завдання щодо забезпечення управління висо-

кокваліфікованими, компетентними кадрами, 
розвитку механізму формування нової генера-
ції управлінців, здатних ефективно працювати в 
умовах євроінтеграції та становлення інформа-
ційного суспільства. Сучасний розвиток еконо-
міки і соціального середовища та ІТ-технологій 
потребує фахівців із високим рівнем кваліфіка-
ції, які повинні мати відповідні компетенції, що 
дають змогу швидко адаптуватися в нових ситу-
аціях і знаходити найбільш правильне та креа-
тивне рішення.

Методичне забезпечення є сукупністю способів, 
методів, методик і процедур збору, обробки й ана-
лізу інформації для розроблення управлінського 
рішення. Так, сьогодні гостро необхідні методо-
логія створення поповнення баз даних за єдиним 
стандартом і принципом, розроблення методоло-
гічних основ та методик аналізу, виділення підстав 
і цілей аналізу (за ефективністю управління, за 
статистичними ознаками тощо).

Підсистема нормативно-правового забезпе-
чення має на меті: створення баз даних, які міс-
тять законодавчі акти правових норм, що регу-
люють відносини в інформаційній сфері, зокрема 
щодо забезпечення інформаційної безпеки регі-
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Рис. 1. Функціональна структура інформаційно-аналітичного забезпечення  
регіонального управління

Джерело: розроблено автором
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ону; регулювання, захист та розвиток вітчизняного 
інформаційного простору; унормування діяльності 
з поширення інформації в мережі Інтернет, право-
вих вимог до дотримання професійних та етичних 
стандартів в інформаційній сфері.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, ефективна й якісна система інформаційно-
аналітичного забезпечення системи регіонального 
управління є невід’ємним складником функціону-
вання системи державного управління. Упрова-
дження та всебічне використання сучасних інфор-
маційних технологій в управлінській діяльності 
забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку 
прийняття управлінських рішень на всіх рівнях 
регіонального управління, супроводжує інформа-
ційну підтримку соціально-економічного розвитку 
держави і регіонів.

Сучасні умови господарювання висувають нові 
вимоги до системи регіонального управління, які 
повинні враховувати постійні зміни зовнішнього 
середовища та впливати на підвищення ефектив-
ності системи регіонального управління. Внутрішня 
будова системи інформаційно-аналітичного забез-
печення являє собою структурно-логічний ланцюг 
трансформаційного перетворення інформаційних 
даних на виважені управлінські рішення, спрямо-
вані на забезпечення сталого розвитку регіонів. Ця 
система дасть змогу оцінювати перспективи роз-
витку регіону, підвищувати обґрунтованість при-
йняття управлінських рішень, здійснювати прогно-
зування й моделювання різних ситуацій.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на 
обґрунтування та розкриття особливостей інших 
видів інформаційно-аналітичного забезпечення в 
системі регіонального управління та механізмів їх 
реалізації, що дасть змогу більш чітко спрямувати 
інформаційну політику на вдосконалення інфор-
маційної інфраструктури та соціально-економіч-
ний розвиток регіонів.
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THE ROLE AND IMPORTANCE OF INFORMATION  
AND ANALYTICAL SUPPORT TO REGIONAL MANAGEMENT

The purpose of the article. The article presents a theoretical and analytical analysis of the concept of 
information and analytical support, a two-level functional structure of the IAO as a single circuit of interacting 
subsystems that will provide information and analytical support for decision-making. The information level of 
the system of information and analytical support determines the parameters of transformation and use of infor-
mation databases that provide the management process. The analytical level is aimed at maintaining stability 
and harmonization of information relations in the regional management system to ensure the development of 
management decisions.

Methodology. The survey is based on institutional structure of the mortgage market that has evolved 
independently of other structures, independently within country under the influence of specific socio-economic 
environment and economic policy. 

Results. Therefore, it is reasonable to conclude that an efficient and high-quality system of information 
and analytical support for the system of regional governance is an integral part of the functioning of the pub-
lic administration system. The introduction and full use of modern information technologies in management 
provides information and analytical support for the adoption of management decisions at all levels of regional 
management, accompanies information support to the socio-economic development of the state and regions.

Modern economic conditions bring to the system of regional management new requirements that should 
take into account the constant changes of the environment and influence the increase of efficiency of the 
regional management system. The internal structure of the information-analytical support system is a struc-
tural and logical chain of transformational transformation of information data into sound management deci-
sions aimed at ensuring sustainable development of regions. This system will allow to assess the prospects 
of the region; to increase the validity of making managerial decisions; To carry out forecasting and modeling 
of different situations.

Further research is appropriate to focus on the rationale and disclosure of the peculiarities of other types of 
information and analytical support in the system of regional governance and mechanisms for their implementa-
tion, which will enable the information policy to be more clearly directed to improve the information infrastruc-
ture and socio-economic development of the regions.

Practical implications. Let us pay a special attention to the so-called extra features of service as a socio-
economic phenomenon, which are peculiar to it in terms of the post-industrial development of the economy 
when certain types of service serve as public benefits, have to satisfy peculiar needs of the people and are 
characterized in the scientific literature as nonmarket.

Value/originality. In this article we have explored the concept of information and analytical support and 
identified its role in the system of regional management.


