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Регіональний розвиток в сучасних умовах залежать не стільки від 
наявного економічного та інноваційного потенціалу конкретного регіону, 
скільки від вміння господарчих суб`єктів і органів місцевого самоврядування 
ефективно використовувати цей потенціал. Проведені дослідження галузевої 
структури Харківського регіону і тенденцій її зміни на єдність 
інтелектоємних виробництв показують, що в регіоні починає формуватися 
нова стратегія управління розвитком, в основі якої три складові: інтелект, 
інновація та інформаційні ресурси. Ці складові обґрунтовано розглядаються 
як головні рушійні сили прогресу. 

Харків має високий науково-освітній потенціал та потужний 
виробничий комплекс, і щоб на новій основі поєднати науку з виробництвом 
йому на даний час більш всього бракує третього елементу - інтегрованих 
інформаційних систем сучасного рівня. Зараз інформаційні системи створені 
на окремих об`єктах, є відомчі мережі інформаційно-комунікаційних 
технологій, але вони не інтегровані в потужний інформаційний комплекс, 
який би цілісно і збалансовано вирішував загально-регіональні завдання. 

Особливо низький рівень забезпеченості інформацією і технологіями її 
обміну в регіональній економіці має інноваційний напрямок діяльності. 
Деякою мірою ця проблема вирішується статистикою. 

Для якісного управління розвитком, як самим підприємством, так і 
регіональним органом самоврядування потрібно дещо інша інформація, в т.ч. 
про стан інноваційного ринку, фактичну ефективність інвестицій в різні 
проекти, в тому числі в енергозбереження та в екологічну безпеку, про 
інновації в модернізації виробництва і в нові технології, про інвестиційний 
потенціал регіону та інше. 

В проведеному дослідженні визначено, що зараз інформаційні 
технології пропонують різноманітні і достатньо якісні системи і технології, 
що здатні змінити застарілу практику оперативного управління і прийняття 
стратегічних рішень, бракує тільки самої первинної інформації для їх роботи. 

Ця первинна інформація має бути утримана безпосередньо на 
підприємствах, в наукових закладах, на ринку праці, з відомчих баз. 

В регіональному аспекті важливо знати моделі інтеграції первинних 
даних і поєднати їх з нормативами, прогнозами, обмеженнями, ресурсними 
можливостями. Регіональний апарат управління на цій інформації може 
проводити аналітичну роботу, визначити пріоритети, приймати рішення про 
преференції і стимули. 

Координацію взаємодій учасників інформаційного обслуговування 
доцільно доручити інформаційній структурі, що сформована в місцевій 
виконавчій владі, а щодо окремих функцій чи інноваційних проектів, то в 
інтегрованій регіональній інформаційній системі їх виконання можуть взяти 



на себе академічні інститути ВНЗ, галузеві центри, кластерні об`єднання. 
Останні в регіоні хоча повільно, але поетапно створюються і як раз вони 
можуть стати найбільш підготовленими і зацікавленими в формуванні 
єдиного інтегрованого інформаційного простору в регіоні. Із вже «дозрілих» 
до інтеграції своїх відомчих інформаційних систем можна вважати 
підприємства житлово-комунального господарства міста, особливо що 
стосується до співпраці в сфері аналізу, тарифної політики, 
геоінформаційних систем і роботи з населенням. 

Принципово можливо визначитись, що з діючих в місті підрозділів 
інформаційних послуг (фірм, центрів, лабораторій та ін.), не має труднощів 
створити регіональний інформаційний кластер з функціями підтримки 
інноваційного розвитку регіону. Сформувавши регіональну інформаційну 
систему нового типу наше місто може розраховувати на значні успіхи в 
соціально економічному розвитку, а його промисловість буде мати реальні 
перспективи конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках. 
 
 


