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change  when changing the terms of work performance and define the zone of minimal cost of work performance 
which allows to build the strategy for tenders and negotiations on construction costs and terms. Optimum zone is 
the zone of minimal variable costs, corresponds to normative duration of work performance.  

Upon the analysis of the received correlations and possible tasks of the construction company while 
conducting tenders we can suggest the following strategies of tenders’ conduction to a construction company:  a)   
In terms of strict restriction of the costs of project implementation from the building owner; b) In terms of the 
strict restriction of the terms of the project implementation by the building owner; c) In case, when the subject of 
negotiation during tender are both term and cost of work performance. 
cost of construction and installation work, strategy, differentiation of production, production scale, 
fragmentation, specialization,  hopelessness, volumes, pricing, duration of construction 
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У статті розглянуто сучасні підходи до інформаційного забезпечення функціонування 
інноваційно-інтегрованих структур. Зазначено, що однією з основних проблем, вирішення якої 
забезпечує виживання та досягнення стратегічних цілей суб’єкта господарювання, є ефективне 
управління ним. При цьому сам процес управління потребує відповідної системи забезпечення, до якої 
поряд із  підсистемами методологічного, організаційного та управлінського забезпечення входить і 
інформаційне, яке на сьогодні є найбільш невизначеним. Розглянуто підходи до визначення категорій 
«інформація» та «інформаційне забезпечення». Підкреслено, що інформаційне  забезпечення є лише 
«знаряддям» для досягнення цілей. Доведено, що інформаційне забезпечення функціонування 
інноваційно-інтегрованих структур є достатньо складним. Зазначена пріоритетність створення та 
функціонування інноваційно-інтегрованих структур та досліджено види їх інформаційного забезпечення.  
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Информационное обеспечение функционирования инновационно-
интегрированных структур 

В статье рассмотрены современные подходы к информационному обеспечению 
функционирования инновационно-интегрированных структур. Отмечено, что одной из основных 
проблем, решение которой обеспечивает выживание и достижение стратегических целей 
хозяйствующего субъекта, является эффективное управление им. При этом сам процесс управления 
нуждается в соответствующей системе обеспечения, к которой параллельно с подсистемами 
методологического, организационного и управленческого обеспечения входит и информационное, 
которое на сегодня является наиболее неопределенным. Рассмотрены подходы к определению категорий 
"информация" и "информационное обеспечение".  Подчеркнуто, что информационное обеспечение 
является лишь "орудием" для достижения целей. Доказано, что информационное обеспечение 
функционирования инновационно-интегрированных структур является достаточно сложным. Отмечена 
приоритетность создания и функционирования инновационно-интегрированных структур и исследованы 
виды их информационного обеспечения. 
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Постановка проблеми. Здійснені економічні реформи призвели до виникнення і 
розвитку принципово нових форм ведення бізнесу. В умовах кризових деформацій та 
наростання соціально-економічних проблем нові форми ведення бізнесу дозволяють  
швидко пристосовуватись до мінливих вимог ринку і викликів зовнішнього 
середовища. Однією з найбільш прогресивних сучасних форм ведення бізнесу є 
інноваційно-інтегровані структури. Саме їх створення дозволило суб’єктам 
господарювання побудувати зв'язки з іншими суб'єктами економіки та вийти на 
світовий ринок.  

Передумовою оптимального функціонування інноваційно-інтегрованих структур 
є адекватне інформаційне забезпечення, яке надає можливість подолати невизначеність 
ринкового середовища, визначити точки контролю, управляти ними і досягати високої 
ефективності у всіх сферах формування виробничих і фінансових результатів.  

Проте сама категорія «інформаційне забезпечення» є достатньо широкою та 
різноплановою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання інноваційно-інтегрованих 
структур є предметом дослідження багатьох вчених. Зокрема праці Левченка О., Ткачук 
О. присвячені організаційно-економічним засадам створення інноваційно-інтегрованих 
структур в умовах соціально-економічної нестабільності та класифікації інноваційно-
інтегрованих структур в сучасній економіці  [7; 8].  Савченко В. та Гривко С. 
досліджують теоретичні аспекти кластеризації і етапи життєвого циклу об’єднаних 
інноваційних структур [14]. Дослідження Марчука Л. присвячені дослідженню 
особливостей функціонування інтегрованих структур в умовах інноваційного розвитку 
[9].  

Інформаційне забезпечення також є предметом дослідження великого кола 
науковців. Так, Лапін А. досліджував інформаційне забезпечення вертикальної 
інтеграції підприємств аграрного сектора [10].  Дослідження Шалімової Н. С. 
присвячені концептуальним засадам формування інформаційного середовища [17]. 
Савченко В. присвятила свої дослідження розгляду інформаційного забезпечення 
податкового менеджменту [13]. Віддаючи належне здобуткам цих авторів, слід 
зазначити, що питання інформаційного забезпечення функціонування інноваційно-
інтегрованих структур потребують подальших досліджень.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження сучасного стану 
інформаційного забезпечення функціонування інноваційно-інтегрованих структур.  

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах однією з головних проблем, 
вирішення якої забезпечує виживання та досягнення стратегічних цілей суб’єкта 
господарювання є ефективне управління ним. Процес управління потребує відповідної 
системи забезпечення, до якої входять підсистеми інформаційного, методологічного, 
організаційного та управлінського забезпечення. Серед зазначених підсистем найбільш 
невизначеною є підсистема інформаційного забезпечення, метою якої є інформаційне 
забезпечення всіх фаз процесної підсистеми. Друкер П. зазначає, що топ менеджмент 
тільки зараз починає розуміти справжні можливості інформації [5]. 

Сам термін «інформація» є однією із найскладніших. У теорії управління 
інформація визначається як сукупність даних про зміни, які відбуваються у системі й 
навколишньому оточенні та зменшують ступінь невизначеності знань про конкретний 
об’єкт [9]. Безпосередньо інформаційне забезпечення у широкому розумінні 
науковцями розглядається як процес створення інформаційних умов функціонування 
системи, забезпечення необхідними даними, застосування засобів пошуку, отримання, 
зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організації банків даних тощо 
[2; 4]. Серед науковців є різні підходи щодо визначення категорії «інформаційне 
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забезпечення». 
Титаренко Г А. визначає інформаційне забезпечення як сукупність систем 

класифікації і кодування техніко-економічної інформації, уніфікованих систем 
документації та масивів інформації, що використовуються у процесі управління [15].  

На думку Бушуєвої Л. І.  інформаційне забезпечення - це процес задоволення 
потреб менеджерів і маркетологів в інформації, що забезпечує управлінську діяльність 
за допомогою спеціальних методів та способів використання цієї інформації, а також 
професійних знань фахівців, що ухвалюють рішення [3].  

Алєксєєв С. Б. розглядає інформаційне забезпечення як процес створення умов 
для задоволення потреб менеджерів в інформації про зміни, що відбуваються у стані 
зовнішнього та внутрішнього потенціалу, необхідного для здійснення ефективного 
стратегічного управління і досягнення цілей підприємства [1].  

Лапін А. зазначає, що «безпосередньо інформаційне забезпечення не є чинником 
успіху» [6], воно є лише знаряддям досягнення певних цілей. Якість і повнота 
використання інформаційного забезпечення залежить від рівня професійного 
управління, вміння забезпечити ефективну роботу персоналу, правильно  
ідентифікувати, проектувати, реалізовувати і оптимізувати бізнес-процеси, ефективно 
вести організаційно-адміністративну і господарську діяльність.  

Професор М. Портер зазначає, що інформаційне  забезпечення бізнесу і бізнес 
мають взаємний вплив [12]. Інформаційне забезпечення в частині обліково-
аналітичного задовольняє потреби обліковців, аудиторів, аналітиків, економістів та 
менеджерів усіх рівнів. Яструбський М. підкреслює значення цього забезпечення як 
джерела інформації для аналізу (насамперед внутрішніми користувачами інноваційно-
інтегрованих структур) [18]. Цей вчений зазначає, що сьогодні відбуваються процеси 
інтеграції малих підприємств в «інноваційні об’єднання на зразок інноваційних 
центрів, технологічних парків, бізнес-інкубаторів, технополісів тощо» [18]. Поява 
нових організаційно-правових форм об’єднань висуває нові вимоги до їх обліково-
аналітичного забезпечення. Це стосується і нормативно – методичного забезпечення, 
яке повинно гармонізувати «норми податкового, цивільного і спеціального 
законодавства з бухгалтерського обліку для правильного відображення в обліку і 
звітності господарських операцій» [18].  

Для оптимального функціонування суб’єкта господарювання інформаційне 
забезпечення повинно бути максимально повністю інтегроване в його діяльність, а з 
іншого – бізнес повинен постійно відчувати підтримку з боку інформаційного 
забезпечення і отримати максимальну вигоду від їх використання. Отже, інформаційне 
забезпечення зміщуються у центр парадигми управління підприємством. Сучасна 
система управління суб’єкта господарювання відрізняється складною інформаційною 
системою, що пов’язано з обміном зовнішніх і внутрішніх інформаційних потоків, 
багатоваріантністю видів інформації, яка циркулює в системі управління.  

Система інформаційного забезпечення в значній мірі залежить від суб’єктів 
сприйняття інформації. Функції персоналу інформаційних систем та їх взаємозв’язок, 
на різних рівнях управління є різними. Інформаційне забезпечення функціонування 
інноваційно-інтегрованих структур є більш складним, що пов’язано із складністю цих 
організаційних об'єктів. Інноваційно-інтегровані структури 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. 

Лапін А. зазначає, що для вертикально інтегрованого підприємства (об’єднання) 
найбільш оптимальним є використання «планування ресурсів у масштабах 
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підприємства» (Enterprise-wide Resource Planning – ERP). В основу ERP-систем 
покладено принцип створення єдиного сховища (репозиторію) даних, який містить всю 
корпоративну бізнес інформацію (планову та фінансову інформацію, виробничі дані, 
інформацію щодо персоналу тощо). Використання ERP-систем дозволяє з одного боку 
оптимізувати управління діяльністю інноваційно-інтегрованих структур, а з іншого 
призводить до зменшення трансакційних витрат [10; 11].   

Поєднання ERP-системи з OLAP технологіями (online analytical processing), 
Balanced Score Card (системою збалансованих показників) і системою функціонально-
вартісного управління забезпечує розвиток систем Business Performance Management 
(BPM) – управління ефективністю бізнесу, що дозволяють пов’язувати операційні 
результати діяльності окремих підрозділів інноваційно-інтегрованих структур з 
ефективністю реалізації вертикальних зв’язків між ними [16]. Такі інформаційні 
системи мають суттєве значення у функціонуванні інноваційно-інтегрованих структур, 
відображають їх концептуальну та фізичну архітектури та супроводжують 
багатофункціональну діяльність цих структур.  

Інноваційно-інтегровані структури забезпечують злиття інформаційних 
просторів зсередини, що, у свою чергу, сприяє створенню якісно нового 
інформаційного простору інтегрованої структури. Інформаційне забезпечення різних 
складових інноваційно-інтегрованої структури є неоднаковим, тому є доцільним  
гармонійно доповнювати різною інформацією кожної ланки інтегрованої структури. У 
такий спосіб інноваційно-інтегрована структура має можливість збільшити свій 
інформаційний простір та подолати ринкову невизначеність в основних напрямах, 
таких як збут продукції та планування виробничих ресурсів.  

В умовах ринкових відносин кінцевою метою діяльності будь – якого суб’єкта 
господарювання є максимізація отримання прибутку. Тому важливе значення для 
функціонування інноваційно-інтегрованих структур має планування, розподіл та 
використання прибутку, що покладено на функцію управління. Збут продукції є 
основним джерелом прибутку та ланкою, що поєднує виробництво і ринок. Постійна 
зміна зовнішніх умов функціонування суб’єктів господарювання обумовлює 
необхідність взаємодії економічних і організаційних елементів механізму просування 
товарів (послуг) від виробників до кінцевих споживачів. Ефективність збутової 
діяльності підприємств підвищується за рахунок здійснення ними активної 
комунікаційно-інформаційної політики, яка реалізується через заходи, що спрямовані 
на забезпечення поінформованості існуючих і потенційних партнерів.  

Збут продукції є тим етапом інтегрованого об’єднання, який закінчує один 
господарський цикл і починає інший. Від ефективності кінцевої стадії просування 
продукту залежить економічний результат діяльності всієї ланки підприємств 
інтегрованої структури.   

У процесі реалізації продукції суттєве значення має формування попиту. На 
цьому етапі є доцільним сформувати обізнаність покупців щодо характеристик товару, 
його перевагах, недоліках; наявність товару на ринку; гарантії захисту покупців, якщо 
вони не будуть задоволені якісними властивостями. Важливим інформаційним потоком 
у контексті роботи з покупцями є зворотній зв’язок, який дозволяє вирішити досить 
широке коло питань, а саме: планування обсягу продажів, навантаження на точки 
збуту, проведення рекламних заходів тощо. 

Інноваційно-інтегровані структури мають ряд принципово важливих переваг 
перед іншими формами господарювання, а саме: в них досягається реальна інтеграція 
виробництва, науково-дослідницьких і навчальних закладів та торговельної діяльності. 
Це забезпечує інтеграцію ресурсів, визначення загальних інтересів і точок взаємодії 
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між усіма учасниками структури. При цьому діяльність кожного з елементів 
спрямовується на рішення певного кола завдань, що виключає дублювання функцій 
окремих елементів структури та забезпечує реалізацію оптимальної моделі взаємодії 
(зникає багато посередників і збільшуються доходи). Крім того, відбувається 
внутрішній перерозподіл фінансових потоків та стимулювання відповідних 
структурних одиниць, що входять до складу інноваційно-інтегрованої структури.  

У процесі своєї діяльності інноваційно-інтегровані структури дають можливість 
отримати так званий ефект масштабу. Великі масштаби виробництва дозволяють 
застосовувати сучасну високопродуктивну техніку та інноваційні технології і завдяки 
цьому істотно підвищувати продуктивність ресурсів, знижувати витрати на одиницю 
продукції, а отже, підвищувати ефективність виробництва. Застосування інноваційних 
технологій створюють можливості забезпечити безперечні конкурентні переваги 
порівняно з іншими формами господарювання. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Процес управління 
інноваційно-інтегрованими структурами потребує відповідної системи забезпечення, 
яка складається з інформаційного, методологічного, організаційного та управлінського 
забезпечення. Підсистема інформаційного забезпечення є найбільш невизначеною, 
проте саме на неї покладено інформаційне забезпечення усіх підсистем.  

Ефективне функціонування інноваційно-інтегрованих структур можливе тільки 
за умов ефективного використання адекватного інформаційного забезпечення, яке є 
інструментом для прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, стратегічним 
ресурсом. Проте, сучасний стан інформаційного забезпечення функціонування 
інноваційно-інтегрованих структур не в повній мірі відповідає вимогам сьогодення.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямі пов’язані із розробкою 
шліхів оптимізації інформаційного забезпечення функціонування інноваційно-
інтегрованих структур. 
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Information Provision of the Functioning of Innovation - Integrated Structures 

The article deals with modern approaches to the information provision of the functioning of innovative 
and integrated structures. The solution of the tasks set out in the article is carried out with the help of general 
scientific research methods, namely: analysis, systematization and generalization. The methodological and 
theoretical basis of the study served as the provisions of economic theory, theory of management, ideas and 
provisions set forth in scientific works on the problems of information provision of the functioning of innovative 
and integrated structures. 

It is noted that one of the main problems, the solution of which ensures survival and achieving the 
strategic goals of the entity are the effective management of it. At the same time, the management process 
requires an appropriate provision system, which, along with subsystems of methodological, organizational and 
managerial, includes information provision, which today is the most uncertain. It is substantiated that for optimal 
functioning of the entity, information provision should be fully integrated into its activities, and on the other 
hand - business should continuously experience support from information provision and receive maximum 
benefits from their use. Consequently, information security is shifted to the center of the enterprise management 
paradigm. The modern system of management of the entity is characterized by a complex information system, 
which is associated with the exchange of external and internal information flows, multivariation of types of 
information that circulates in the management system. 

Approaches to the definition of categories "Information" and "Information Provision" are considered. It 
is emphasized that the information provision is only "tools" to achieve the goals. It is proved that the information 
provision of the functioning of innovative - integrated structures is more complex. The priority of the creation 
and functioning of innovative and integrated structures and investigates the types of their information provision. 
It is proved that effective functioning of innovation-integrated structures is possible only in the effective use of 
adequate information provision, which is an instrument for making managerial decisions at all levels, the 
strategic resource of innovation - integrated structures. 
information, information provision, system, innovation-integrated structures, optimal functioning, 
management 
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