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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНО-ІНТЕГРОВАНИХ СТРУКТУР 

 

Забезпечити сталий розвиток будь - якої сфери на інноваційній основі 

можливо тільки з використанням новітніх технологій виробництва та 

організаційно-управлінських нововведень. Різноманітні кризи останнього часу 

характеризують несталість сучасної моделі розвитку. Важливий недолік 

класичної моделі – це абсолютизація економічного зростання не на користь 

вирішенню соціальних і екологічних проблем. Це призводить до пошуку 

альтернативних шляхів розвитку шляхом реалізації концепції сталого розвитку. 

За своєю сутністю вона здатна виконати роль базису формування оновленої 

цивілізації, оскільки забезпечує зняття суперечностей між досягненням цілей 

гармонійного соціально-економічного розвитку та ідеологією перманентного 

зростання.   

Розвиток підприємництва та створення сприятливого середовища для 

цього є першочерговою задачею держави [2]. Перехід до сталого розвитку 

пов'язаний з використанням управлінських технологій формування 

перспективних траєкторій розвитку, стимулювання розвитку інноваційної 

діяльності на рівні підприємств, галузей економіки і національної економіки в 

цілому. Це сприяє появі складних організаційних об'єктів, які можуть 

об'єднувати установи і підприємства різних масштабів, галузей і форм 

власності, в яких одночасно можуть застосовуватися різні підходи до 

організації управління, що вимагає відповідного інформаційного забезпечення. 

Вдосконалення механізму інформаційного забезпечення інноваційно-

інтегрованих структур при формуванні єдиного інформаційного простору 

можна розглядати як цілісну систему, результатом функціонування якої є 

новітні ідеї та оригінальні технології. Особливість завдання цього напряму 



полягає в його технологічній складності та пов’язана з необхідністю 

оброблення великого обсягу різноманітної інформації, що надходить зі значної 

кількості джерел, високими вимогами до оперативності й форм її надання, 

достовірності, актуальності та безпеки.  

Об'єднання суб’єктів господарської діяльності та вищих навчальних 

закладів у єдину структуру за відсутності лінійної підлеглості між ними 

можливо при включенні їх в єдиний економічний, соціальний і освітній 

простір, який сформований на основі інноваційної ідеології. Це обумовлює 

необхідність розробки й впровадження дієвих заходів щодо активізації 

взаємодії підприємств та вищих навчальних закладів [1]. Цей процес 

передбачає наявність значної кількості учасників, а також технічних, 

організаційних та ресурсних завдань, рішення яких припускає нетривіальні 

підходи і підвищені витрати. Це обумовлює доцільність використання підходу, 

який ґрунтується на економічних принципах інтеграції ресурсів, визначенні 

загальних інтересів і точок взаємодії між усіма учасниками інноваційної 

діяльності. При цьому діяльність кожного з елементів повинна бути 

спрямованою на рішення певного круга завдань, що виключає дублювання 

функцій окремих елементів структури та забезпечує реалізацію оптимальної 

моделі взаємодії. 

Для забезпечення підприємств високоякісним інформаційним 

забезпеченням необхідно залучати високваліфікованих фахівців з вищих 

навчальних закладів, наділяти їх повноваженнями, створювати прийнятні 

умови для їх роботи.  
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