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ВСТУП
Організація ефективного інформаційно-аналітично-

го забезпечення не може обмежуватися лише запитами
перших осіб на одержання інформації, оскільки інфор-
маційні інтереси осіб, що приймають рішення в органах
державного управління, визначаються лише, як правило,
колом питань їх компетенції. Необхідність інтеграції
інформаційної, аналітичної, експертної, прогнозної скла-
дових роботи всіх служб і регіональних органів держав-
ної влади, координація їхньої діяльності очевидні з по-
гляду управління і ресурсної забезпеченості. Настільки
ж очевидною і логічно обгрунтованою виявляється по-
будова інформаційно-телекомунікаційної системи, фор-
мування якої на регіональному рівні має забезпечити
відповідні потреби різних органів. Створення такої сис-
теми — лише частина вирішення проблем підвищення
якості рішень, що приймаються. Безперервне вдоскона-
лення, корекція, стимулювання розвитку системи та її
елементів, постійний контроль стану, якості, актуальності
інформації, відстеження, селекція інформаційних
зв'язків, що виникають, ефективне застосування можли-
востей системи у практиці управління вимагають наяв-
ності структури для супроводу системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Одним з важливих завдань, що потребують нагаль-
ного вирішення, є удосконалення інформаційно-аналітич-
ного забезпечення процесів державного управління. Не-
досконалість інформаційно-аналітичного забезпечення
ускладнює і сповільнює обгрунтування та вибір конкрет-
них напрямів господарського розвитку, збільшує
ймовірність помилок, що є основною причиною низької
ефективності інформаційних технологій державного
управління. Дослідженнями різних аспектів автомати-
зації управління і формування інформаційної інфраст-

УДК 349.414(477)

А. В. Соколов,
здобувач , Академія муніципального управління

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Обгрунтовано й розроблено пропозиції з формування інформаційно-аналітичного забезпе-

чення управління розвитком малого підприємництва на основі використання сучасних засобів

обчислювальної і комунікаційної техніки.

It is led to and suggestions are developed after forming of the informatively and analytical providing

of management by development of small enterprise on the basis of the use of modern facilities of

engineering computing and of communication.

руктури займалися: Бакуменко В.Д., Климовицька Г.Ю.,
Дєгтяр А.О., Донець Л.І., Пущак Я.Я., Чистов С.М., Ники-
форов А.Е., Куценко Т.Ф.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Обгрунтувати й розробити пропозиції з формування

інформаційно-аналітичного забезпечення управління
розвитком малого підприємництва на основі використан-
ня сучасних засобів обчислювальної і комунікаційної тех-
ніки.

РЕЗУЛЬТАТИ
Нагальною є необхідність в єдиній структурі для ре-

алізації інформаційно-аналітичної взаємодії, координації
діяльності регіональних органів влади, що організацій-
но утворюють інформаційно-аналітичну мережу в системі
органів влади й управління. Вона формується на базі двох
основних сегментів — внутрішнього, який включає ме-
режі або комунікаційні вузли місцевих державних адмін-
істрацій і органів місцевого самоврядування, і зовнішнь-
ого, який включає мережі і комунікаційні вузли інфор-
маційних центрів різної підлеглості й різного профілю,
наукових установ і навчальних закладів, господарських
суб'єктів різних організаційно-правових форм, банків,
аудиторських і консалтингових фірм, інвестиційних ком-
паній і фондів та ін.

Функціонування такої мережі може забезпечити ви-
рішення з мінімальними витратами таких завдань:

— здійснення постійного різностороннього аналізу
ситуації в країні, регіоні, відстеження стану і виявлення
нових проблем життєдіяльності;

— оперативна підготовка альтернативних варіантів
розв'язання управлінських завдань, підготовлених з ви-
користанням різних методик, технологій, опосередкова-
ним залученням сторонніх незалежних експертів;

— формування інформаційного фонду із широким
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спектром матеріалів з різних проблем і створення умов
для оперативного мережного відкритого або регламен-
тованого доступу до цих матеріалів [1, с. 59].

Абоненти мережі, крім права доступу до її ресурсів,
повинні нести певні інформаційні обов'язки, дотримува-
тися правил і регламентів, відповідати технічним і орган-
ізаційним вимогам. У цілому, інформаційно-аналітична
мережа повинна відтворювати собою інформаційний
образ країни, регіону, який адекватно відображає реаль-
ну і ретроспективну ситуацію, особливості й тенденції
розвитку окремих регіонів.

Структурою, якій доручається створення й супровід
інформаційно-аналітичної системи, має бути та ж сама
система, що покликана виражати інтереси, координува-
ти діяльність і організовувати розв'язання конкретних
завдань для органів влади й управління [7, с. 83]. Їй при-
родно поставити в обов'язки і такі функції:

— формування та здійснення в країні загальної пол-
ітики інформатизації, що максимально враховує інтере-
си органів управління і привабливої для всіх учасників
різноманітних регіональних програм і проектів як потен-
ційних абонентів інформаційно-аналітичної мережі;

— створення і забезпечення системи інформаційної
безпеки, регламентації доступу до інформаційних ре-
сурсів;

— адміністрування, нормативно-правове забезпечен-
ня діяльності інформаційно-аналітичної системи.

Система інформаційно-аналітичного забезпечення
повинна будуватися на основі аналізу предметної галузі
управління та виокремлення пріоритетних програмно-
цільових настанов, що враховують інтереси держави та
окремих регіонів.

Стратегічний рівень припускає виявлення проблем-
них галузей у різних сферах життєдіяльності регіону,
аналіз і прогноз довгострокових тенденцій його соціаль-
но-економічного розвитку; аналіз і прогноз соціально-
політичних тенденцій і створення системи врівноважуван-
ня різних проявів політичної активності. На даному рівні
генеруються методи вирішення проблем, розробляють-
ся концептуальні підходи, оптимізуються моделі та сце-
нарії розвитку регіону.

На оперативному рівні здійснюється моніторинг і
аналіз поточного стану елементів соціально-економічної
та суспільно-політичної сфер регіону, формуються пла-
ни реалізації концепцій, моделей і сценарії розвитку ре-
гіону, проводиться оперативний контроль і коригування
виконання планів і проектів [4, с. 235].

Надзвичайне управління припускає одночасно про-
гнозоване запобігання екстремальним ситуаціям, ство-
рення сценаріїв їхнього виникнення та розвитку, пос-
тійний моніторинг характеристик і показників потенцій-
но небезпечних природних, техногенних, соціально-по-
літичних факторів і забезпечення організаційно-техніч-
них питань здійснення управління в екстремальних умо-
вах.

Система інформаційно-аналітичного забезпечення
управління повинна також враховувати специфіку дано-
го регіону — галузеву структуру виробництва, пріоритет-
ні напрями розвитку економіки, наявність ресурсів,
інфраструктуру забезпечення економіки й управління, де-
мографічні та міграційні особливості регіону [6, с. 12].

Органи регіонального управління у взаємодії з цент-
ральними структурами, що здійснюють свою діяльність
на території регіону, координують інформаційно-ана-
літичну діяльність, вишукують інформаційні ресурси за-
гального користування, забезпечують інформаційну без-

пеку, здійснюють інформаційний обмін. Інформаційні
потреби центрального і регіонального рівнів зазвичай
знаходяться у різних площинах, тому важливим завдан-
ням регіонального управління є оптимізація інформацій-
них зв'язків, зусиль і витрат на забезпечення збору, об-
робки і подання інформації на центральний рівень. Досвід
роботи органів влади й управління країн з розвинутою
економікою свідчить про доцільність багаторівневих
інформаційних зв'язків [5, с. 175]. Тільки за їхньої наяв-
ності можна забезпечити прийняття якісних рішень.

Специфіка інформаційно-аналітичної діяльності в
органах влади управління полягає в тому, що вона є еле-
ментом системи і процесу управління. Тому тут перева-
жають внутрішні обмеження системи щодо часу підготов-
ки матеріалів, їхньої повноти, вірогідності, обгрунтова-
ності, відповідальності виконавця. Відповідно основна
увага приділяється не стільки глибині й оригінальності
опрацювання проблем, скільки їхній оперативності й
ефективності. По суті, це робота експертних колективів,
які постійно виникають і розпадаються залежно від по-
точного завдання.

З огляду на широкий спектр проблем і обмежені ре-
сурси неможливо утримати в штаті високопрофесійних
фахівців з усіх напрямів. Тому органам влади й управлін-
ня дуже важливо мати перелік сторонніх експертів у
різних предметних галузях, можливості і ресурси для
оперативного залучення їх до обговорення проблем, що
виникли, разових консультацій. Така постановка питан-
ня припускає наявність в органах влади й управління
людей або структур, до обов'язків яких входить профес-
ійне формулювання завдань, організація аналітичних
досліджень, добір і координація діяльності експертів,
реалізація експертних процедур і технологій, узагальнен-
ня матеріалів, представлення результатів особам, що
приймають рішення.

Дуже часто на регіональний рівень реплікується
діяльність вищих і центральних органів влади, де також
є інформаційно-аналітичні підрозділи, що діють з різною
мірою активності й очевидності для регіонального рівня,
їхні функції та структури постійно змінюються, проте по-
ступово набувають стрункості та стійкості. Особливістю
їхньої діяльності є те, що в центральному апараті вищих
органів державної влади успішність і ефективність анал-
ітичної діяльності прямо залежить від регулярності по-
становки дослідницьких завдань з боку керівництва.
Якщо постійний зворотний зв'язок між керівництвом і
аналітиками відсутній, то служба починає працювати за
своїм власним планом, що часто не відповідає погребам
ситуації. За законами апаратного життя подібні взаєми-
ни з керівництвом через певний час призводять до істот-
ної втрати значущості інформаційно-аналітичного підроз-
ділу і виникає ілюзія відсутності відповідної потреби в
ньому.

Насправді необхідно усвідомлювати, що в різні пе-
ріоди поточна форма завдань може змінюватися, вищі
керівники мають визначати не тільки надзвичайні та се-
редньострокові завдання, але й завдання стратегічного
прогнозу і планування. Напевне, з часом так і станеться,
оскільки включення інформаційно-аналітичних під-
розділів до структури органів влади й управління — яви-
ще достатньо нове для практики державного управлін-
ня, а відтак, форми і методи їхньої роботи, місце і роль у
підготовці рішень визначаться поступово.

Поступовий розвиток і організаційне оформлення
інформаційно-аналітичної діяльності вимагає вдоскона-
лення структур, технологій, методології та методик її
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проведення. У регіональних органів влади й управління
є обмежені можливості замовляти академічним інститу-
там довгострокові та дорогі теоретичні дослідження.
Зазвичай ідеться про залучення окремих експертів або
невеликих груп дослідників, здатних застосувати знання
й технології у спільній роботі зі співробітниками інфор-
маційно-аналітичних підрозділів. Одночасно істотно
підвищуються вимоги до загальної ерудованості, по-
інформованості, навченості, мобільності, різносторон-
ності цих працівників, які, по суті, є постійно діючими ек-
спертами на своїх робочих місцях.

Актуальною стає чітка взаємодія інформаційно-ана-
літичних структур усіх рівнів державного управління. Усе
активніше вилучається з практики регіонального управл-
іння дублювання робіт зі збору, обробки, збереження
однотипної інформації [2, с. 435]. До розв'язання інфор-
маційних та експертно-аналітичних задач підключають-
ся регіональні структури центральних міністерств і
відомств. При цьому на практиці виникають досить не-
прості питання, пов'язані з повноваженнями, відповідаль-
ністю, погодженістю дій, звітністю, що вирішуються рег-
іональними органами по-різному.

Розширення функціонального набору до можливос-
тей проведення автоматизованих аналітичних досліджень
зазвичай пов'язують з забезпеченням математичного
моделювання ситуацій. Але досвід фундаментальних
наукових і практичних робіт (як вітчизняний, так і заруб-
іжний) поки що мало використовується у практиці робо-
ти органів влади й управління.

Це пов'язано переважно з тим, що при розробці
складних математичних моделей задачі, що підлягають
розв'язанню, критерії оцінки результатів рішень, як пра-
вило, формулюються заздалегідь. У практиці проведен-
ня аналітичних досліджень в органах влади й управлін-
ня, особливо у сфері суспільно-політичних і соціально-
економічних проблем, найбільші труднощі в організації
дослідження викликає саме постановка і формулювання
проблеми [3, с. 355]. Зазвичай постановка проблеми ви-
робляється на вербальному рівні у вигляді якісного опи-
су ситуації. Відповідно розпливчастість описів та їхня
нечіткість визначає і високий ступінь залежності від суб-
'єктивних особливостей постановника завдання аналітич-
ного дослідження, від суб'єктивних критеріїв оцінки ре-
зультатів прийнятих рішень, а також характеризується
сильним впливом на процес підготовки і прийняття рішень
елементів інтуїтивного характеру.

Використання інформаційних технологій також є
можливим при проведенні аналітичних досліджень, ос-
нованих на збиранні та поданні евристичних експертних
знань і прецедентів із ситуаційними аналогами. Основ-
ною проблемою при цьому є також об'єктивна оцінка
результатів і можливість дальшого використання створе-
ної інформаційної системи незалежно від експертів, що
брали участь у відпрацьовуванні технології та створенні
інформаційної бази прецедентів.

Можливість зміни експерта під час прийняття рішень
у суворо регламентованих проблемних галузях передба-
чається в інтелектуальних інформаційних системах, особ-
ливо в класі експертних систем, основаних на знаннях.
При цьому задачі зважуються в межах певної парамет-
рично керованої інструментальної оболонки й апріорно
створюваної бази знань. У таких системах можливість
оперативної зміни бази значно обмежена, оскільки може
призвести до невідновлюваного порушення працездат-
ності системи, що істотно обмежує можливість викорис-
тання експертних систем у аналітичній практиці органів
управління.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на інформаційно-аналітичні підрозді-

ли регіональних органів управління покладається вико-
нання функцій залучених експертів, подання результатів
аналітичного дослідження, а не безпосередньо реаліза-
ція високих аналітичних технологій. Проте, аналітична
функція інформаційного середовища вимагає оцінку зна-
чущості, вірогідності, повноти джерел інформації.

Необхідність постійного одержання актуальної
інформації спонукає до відслідковування й поглиблено-
го аналізу якості одержаної інформації, створення влас-
них інформаційних аналітичних продуктів для інформа-
ційного бартеру. Постійною функцією є також селекція
й інтерпретація інформації, наданої особами, що прий-
мають рішення.

Сутність даної проблеми полягає в тому, що прийнят-
тя управлінських рішень здійснюється конкретними
людьми під впливом практично нескінченної кількості
зовнішніх і внутрішніх факторів. Рішення приймаються
не лише на основі твердої логіки, але і з урахуванням
постулатів людської поведінки, що розуміються інтуїтив-
но, мислення, етичних та естетичних поглядів, законів
гармонії. Врахувати і реалізувати ці аспекти у вигляді
інформаційних технологій зараз неможливо і недоцільно.

Інформація у будь-якій діяльності відіграє орієнтац-
ійну роль, допомагає правильно оцінити обставини й умо-
ви, усвідомити ціль майбутньої роботи, виділити проміжні
цілі, сформулювати задачі і вибрати або відшукати нові
шляхи, способи і засоби їхнього розв'язання. Вона не-
обхідна всім ринковим суб'єктам для прийняття правиль-
ного рішення щодо своєї господарської діяльності, щоб
знати, як треба взаємодіяти з державними, ринковими
та соціальними структурами, можливості і неможливості
ринку, правила підприємницької діяльності. Володіння
інформацією зумовлює конкурентну перевагу: вона до-
помагає створювати інший товар швидше, вищої якості і
в більшому обсязі.
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