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УДК 338.24 Л. М. Каліна 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

Анотація. У статті розглянуто особливості формування стратегії розвитку регіонів, основні перешко
ди ефективному розвитку регіонів України, запропоновано основні напрями вдосконалення державної по
літики стратегіїї розвитку регіональних економічних систем. 
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Summary. The article considers the pecularities of forming the strategies of the regions developmend in Ukraine. 
The main directions of the government politiques, the strategy of the regional economic systems development are proposed 
in a better way of doing. 

Key words: Strategic developmens, strategic planning, regional development, region, government politiques. 

Постановка проблеми. Економічна криза, яка 
охопила Україну восени 2008 року та продовжує 
впливати на економіку й сьогодні, поставила на 
порядок денний низку актуальних питань та зас-
відчила недосконалість моделей розвитку регіо-
нальних соціально-економічних систем, їхню 
нестійкість, структурну диспропорційність, знач-
ну залежність від зовнішніх впливів. 

Сучасний стан економіки України є відобра-
женням багатьох соціально-економічних про-
цесів, що відбуваються у світовому суспільстві. 

На нинішньому етапі розвитку нашої країни 
актуальною проблемою стає проблема економіч-
ного зростання кожного з її регіонів. 

У цих умовах важливо проаналізувати особ-
ливості прояву кризових явищ у розвитку регі-
онів. Це допоможе визначити пріоритетні завдан-
ня державної регіональної політики та адекватні 
механізми регулювання процесів регіонального 

розвитку в країні для подолання наслідків еко-
номічної кризи. 

Згідно із сучасною теорією управління, транс-
формація економічної системи забезпечується стра-
тегічним управлінням, але цілісна теорія стратегіч-
ного управління соціально-економічною трансфор-
мацією регіону перебуває в стадії становлення. 

Так, Державна стратегія регіонального роз-
витку на період до 2015 року передбачає: 

1. Забезпечення сталого економічного зрос-
тання на сучасній технологічній основі з високою 
продуктивністю праці та зайнятістю. 

Основні цілі Державної стратегії [1]: 
1) підвищення конкурентоспроможності ре-

гіонів та зміцнення їх ресурсного потенціалу; 
2) розвиток людського потенціалу; 
3) розвиток міжрегіональної співпраці; 
4) створення інституційних умов регіональ-

ного розвитку. 
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Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Основні напрями регіональних стратегій базу-
ються на аналізі соціально-економічного стану ре-
гіонів, ресурсного та наявного промислового потен-
ціалу. У пріоритетах розвитку кожної з регіональ-
них стратегій було враховано як загальні підходи, 
так і особливості кожного регіону з огляду на пріо-
ритетність та можливість вирішення завдань, перш 
за все — поліпшення якості життя населення. 

Такий висновок можна зробити на тій 
підставі, що соціально-економічний розвиток 
регіону — це комплексне поняття, яке включає 
такі взаємопов’язані складові частини: підви-
щення якості життя населення на основі еконо-
мічного розвитку регіону з обов’язовим ефектив-
ним використанням наявного та залученого ре-
сурсного потенціалу. 

У той же час, якщо піднятися над сьогоден-
ними турботами влади та бізнесу, то ситуація, з 
якою стикаються регіони та країни в цілому, виг-
лядає куди складнішою, ніж можна собі уявити. В 
умовах глобалізації та загострення конкуренції між 
провідними країнами світу в політичній, еко-
номічній, військовій та інших сферах і у зв’язку зі 
вступом України у СОТ перед регіонами та краї-
ною зростають виклики та загрози опинитися у 
ряді неконкурентоздатних країн із залежною еко-
номікою та обмеженим суверенітетом. 

На концептуальному рівні структурна політи-
ка регіонів повинна відповідати на такі принци-
пові для економічного розвитку країни питання: 

1) на яких регіональних ринках повинно пе-
реважно здійснюватися економічне зростання 
(розвиток внутрішнього ринку, інтеграція та її 
формати, експортно орієнтована економіка); 

2) яким повинно бути товарне наповнення 
(галузева структура) економічного зростання; 

3) за рахунок яких джерел повинно відбува-
тися економічне зростання та як здійснювати мо-
білізацію і цільове використання таких ресурсів; 

4) хто буде основним суб’єктом модернізації 
регіону в різних її секторах (держава, великий, 
середній та малий бізнес); 

5) яким повинен бути економічний механізм, 
що забезпечує зацікавленість господарюючих 
суб’єктів в активній участі в проектах модернізації 
як національної економіки в цілому, так і її ре-
гіональних складових, а також достатню про-
зорість фінансових потоків та ефективний конт-
роль за їх цільовим використанням. 

Реалізація зазначених стратегічних завдань 
політики регіонального розвитку повинна грун-
туватися на результатах комплексного досліджен-
ня сучасного стану й тенденцій соціально-еконо-
мічного розвитку регіонів України. 

Аналіз показує, що в українській практиці 
найбільшого поширення набуло стратегічне пла-
нування та програмування соціально-економіч-
ного розвитку на національному і в окремих ви-
падках на регіональному рівнях. 

Аналіз основних напрямів досліджень і публі
кації. Тенденції структурних зрушень і трансфор-
маційних процесів у регіональних господарських 
системах досліджувались у праціях В. Є. Реутова, 
З. С. Варналія, А. І. Мокія, О. Ф. Новикової, 
В. І. Чужикова, Н. М. Жиляєвої, М. П. Горина та ін. 

Стратегічне планування розвитку регіонів є 
важливим інструментом державного регулюван-
ня, що допомагає підтримувати необхідні еко-
номічні пропозиції, забезпечує узгоджене ціле-
спрямоване функціонування всіх ланок госпо-
дарської системи суспільства. 

Водночає на сьогодні немає грунтовних до-
сліджень чинників та тенденцій економічних та 
соціальних процесів у регіонах у період еконо-
мічної кризи, що є дуже важливим при формуванні 
стратегій подолання кризових явищ у регіонах і 
системи заходів державної регіональної політики. 

Такий стан вказує на необхідність проведен-
ня подальших досліджень, спрямованих на роз-
виток теоретичних та практичних підходів до 
стратегічного управління розвитком регіонів. У 
зв’язку із цим тематика нашого дослідження є 
досить актуального в умовах сьогодення. 

Мета статті — визначити актуальні пробле-
ми, що сформувалися в Україні та стають на 
шляху формування стратегії соціально-економі-
чного розвитку регіонів та визначення науково-
теоретичних засад забезпечення ефективної дер-
жавної регіональної політики. 

Тому і в стратегії розвитку регіонів, і в пла-
нах соціально-економічного розвитку цим питан-
ням приділено недостатньо уваги. 

Виклад основного матеріалу. Сам факт звернен-
ня регіонів до стратегічного планування та спроби 
вийти за межі поточної діяльності — явище не тільки 
позитивне, але й виключно важливе в регіональній 
політиці останніх років, оскільки ставить регіональні 
органи влади в нову, відповідальну позицію, на базі 
зафіксованих цілей, показників і т. д., в якій за пев-
них умов можливим є перехід від парадигми функ-
ціонування до парадигми розвитку. Це лише гіпоте-
тична можливість, а не імператив, оскільки вихід на 
визначені стратегією та програмою цілі пов’язаний 
з наявністю політичної волі, кваліфікації, сильної 
команди та інших якостей керівників регіону. Іна-
кше цю позицію можна лише успішно імітувати. 

У стратегії економічного та соціального роз-
витку України «Шляхом Європейської інтег-
рації» на 2004–2015 роки зазначається, що дер-
жавна регіональна політика у 2004–2015 pp. 
повинна забезпечити [2]: 

1) застосування договірних засад при визна-
ченні спільних дій центральних і місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
вання у стимулюванні регіонального розвитку, зок-
рема підтримку розвитку депресивних територій; 

2) вирішення спільних регіональних та міжре-
гіональних проблем розвитку шляхом об’єднан-
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ня фінансових ресурсів місцевих органів виконав-
чої влади та органів місцевого самоврядування; 

3) підвищення ролі регіонів у зовнішньоеко-
номічному співробітництві і активніше здійснен-
ня входження регіонів до міжнародних органі-
зацій та формувань, активізацію міжрегіонально-
го та транскордонного співробітництва; 

4) удосконалення системи державного стра-
тегічного прогнозування регіонального розвитку, 
розробку стратегії розвитку регіонів; 

5) децентралізацію влади, розмежування фун-
кцій та повноважень центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування з розширенням повноважень 
місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

6) підвищення ролі регіонів у реалізації еко-
номічної політики держави; 

7) адаптацію національного законодавства з 
питань регіональної політики до норм і стандартів 
Євросоюзу. 

Відповідно до цих уявлень і стратегія регіональ-
ного розвитку повинна стати системоутворюючою 
конструкцією загальної стратегії розвитку країни. 

Стратегічне планування розвитку регіонів є 
важливим інструментом державного регулювання, 
що допомагає підтримувати необхідні економічні 
пропорції, забезпечує узгоджене цілеспрямоване 
функціонування всіх ланок господарської систе-
ми суспільства. Для економіки України стратегіч-
не планування особливо актуальне, тому що доз-
воляє передбачати процеси розвитку і приватизації 
та демонополізації, становлення різних форм влас-
ності, наслідки технічного оновлення виробницт-
ва і подібне. У міру стабілізації економіки розши-
рюються можливості для виявлення закономірно-
стей та тенденцій регіонального розвитку, підви-
щується ступінь передбаченості змін та поведінки 
різних суб’єктів господарювання. 

Стратегічне планування є організаційним цен-
тром стратегічного управління, на основі функціо-
нування якого формуються необхідні передумови 
та приймаються рішення щодо практичної реалі-
зації соціально-економічної трансформації регіону. 
За основу стратегічного планування взято аналіз як 
внутрішніх можливостей регіональної економіки, 
так і зовнішніх конкурентних сил і пошук шляхів 
використання зовнішніх можливостей з урахуван-
ням специфіки економіки регіону. Можна сказати, 
що мета стратегічного планування полягає в по-
ліпшенні реакції регіону на динаміку глобального 
ринку й поведінку регіонів-конкурентів. Страте-
гічне планування в цьому випадку виступає як су-
купність визначених функцій [3]: 

1) стратегічний аналіз; 
2) визначення місії та цілей; 
3) фінансове оцінювання стратегічних аль-

тернатив; 
4) вибір типу стратегії. 

Основними елементами концепції стратегіч-
ного управління є стратегічний розвиток, стра-
тегічне планування, реалізація стратегій (рис. 1). 

Для забезпечення довгострокового економіч-
ного зростання Україна має достатньо переду-
мов — це вигідне географічне положення, значна 
сировинна база, багаті природні ресурси, вагомий 
науково-технічний та людський потенціал тощо. 

Найголовнішою причиною, що стримує нині 
входження України до світового господарства, є 
дуже низька конкурентоспроможність її продукції 
на міжнародних ринках: більшість вітчизняних то-
варів не відповідають міжнародним стандартам. 
Перехід до світової системи стандартів зараз вима-
гає чимало часу і коштів, чого не можуть дозволити 
собі більшість виробників. Тому й одиниці україн-
ських товарів сьогодні мають міжнародні сертифі-
кати і допускаються на світовий ринок. Крім того, 
характерними рисами української продукції є її 
низька якість та матеріаломісткість, оскільки облад-
нання, на якому вона виготовляється, морально 
застаріло. Причини низької конкурентоспромож-
ності продукції — переважання в експорті України 
сировинних товарів і недостатність високотехноло-
гічного обладнання, патентів, ліцензій, ноу-хау, які 
користуються на ринках величезним попитом. 
Значним недоліком є також нестача високопрофе-
сійних кадрів, які можуть працювати на зовнішніх 
ринках і забезпечувати збут продукції. 

Формування економічної моделі України має 
орієнтуватися на сучасні світові досягнення, 
стрімко змінювані технології виробництва, тех-
нічні, екологічні та інші стандарти і критерії кон-
курентоспроможності. 

Важливими чинниками підвищення конку-
рентоспроможності економіки України загалом та 
окремих підприємств на світових ринках мають 
стати сприятливе підприємницьке середовище, 
інвестиційний клімат, прозора й необтяжлива 
податкова система та відносно дешевша, порівня-
но з розвинутими країнами, робоча сила. 

Перспективи національної економіки пов’язані 
з перевагами новітніх технологічних укладів, які 
відповідають інформаційно-інтелектуальному ета-
пу розвитку світового господарства. Саме інтелект 
людини має відігравати вирішальну роль у ство-
ренні засад нового суспільства. Від якості людсь-
кого капіталу залежить потенційний успіх у розвит-
ку національної економіки, в довгостроковій стра-
тегії, опора на людський капітал виявляється най-
ефективнішою. В цих умовах вирішальним чинни-
ком суспільного прогресу є пріоритетний розвиток 
освіти і науки, створення потужної мережі охоро-
ни здоров’я, спроможних багатократно примножи-
ти інтелектуальний потенціал України та підвищи-
ти якісний стан трудових ресурсів [5]. 

За радянських часів в Україні була розвину-
та електронна і радіопромисловість, які представ-
ляють п’ятий уклад, але нічим не виправдане 
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Рис. 1. Структурна побудова стратегічного управління. Джерело: [4, 154] 

відкриття кордонів призвело до того, що підпри-
ємства цих галузей не витримали конкуренції і 
були знищені. Україна мала 35–40 % кібернетич-
ного потенціалу колишнього Союзу, але, як не 
прикро, його теж не використала. І не випадково. 
Деякі відомі вчені-економісти категорично запе-
речували можливість постіндустріальних процесів, 
називали це «ілюзією», «чистої води романтиз-
мом». І це в той час, коли Індія, раніше відстала і 
бідна країна, підготувала в розвинутих країнах, у 
тому числі у нас, 850 тис. програмістів і стала світо-
вим лідером з виробництва програмного забезпе-
чення, й експортує його не менш як на 30 млрд. 
дол. Це більше ніж у 4 рази перевищує нашу ви-
ручку за метал. Досвід Індії — зразок випереджа-
ючого розвитку, який базується на передових 
інформаційно-комунікаційних та біотехнологіях. 

Складна структура економіки України перед-
бачає, що поряд з індустріальними високими тех-
нологіями, які забезпечують оновлення основно-
го капіталу підприємств третього і четвертого 
укладів, особливу увагу необхідно приділити роз-
витку виробництв п’ятого і шостого укладів. 
Якщо до цього часу визначальними були мате-
ріальні форми багатства, в отже, капіталу (земля, 
машини та устаткування, нерухомість, товари), то 
зі становленням інформаційної економіки відбу-
вається інтелектуалізація виробництва і праці, 
тобто поширення і швидке зростання нематері-
альних, інтелектуальних форми капіталу. 

Станом на 1 січня 2009 р. в Україні було відо-
мо 385 родовищ нафти і газу. 

За оцінками фахівців Чернігівського і Львів-
ського відділень Українського державного геолого-
розвідувального інституту, надра України мають 
величезний (понад 50 млрд. т умовного палива в 
нафтовому еквіваленті) вуглеводневий потенціал. 
Якщо розглядати перспективи на найближчі 10–15 
років, за умови активної фінансової, нормативно-
законодавчої та організаційної підтримки галузі, в 

Україні може бути отримано 4–5 млрд. т умовного 
палива. Це приблизно вдвічі більше, ніж видобуто 
в країні газу і нафти за весь час експлуатації надр. 
Для потужного розвитку нафтогазової галузі необ-
хідний комплексний підхід, який включав би зни-
ження фінансового тиску на галузь з одночасним 
посиленням контролю за використанням коштів 
для виявлення та освоєння родовищ [5]. 

Перспективи також має організація вироб-
ництва біопалива або переробки вугілля на газ та 
рідке паливо, як це здійснюється в деяких краї-
нах (Південно-Африканській Республіці, Китаї), 
що призводить до зменшення залежності від 
монополії паливно-енергетичного ресурсу. 

Необхідною вимогою до стратегії соціально-
економічного розвитку України є наукове обґрун-
тування її регіонального аспекту, що припускає 
адекватне віддзеркалення виняткової різномані-
тності природних, геоекономічних, національно-
культурних та інших умов у різних частинах краї-
ни і забезпечення ефективного розвитку єдиного 
економічного простору, відкритого для міжна-
родного економічного співробітництва. Методо-
логічною базою такої стратегії є системний підхід, 
якій передбачає розглядати Україну як багаторе-
гіональний організм, що функціонує у вертикаль-
них (центр — регіони) та горизонтальних (міжре-
гіональних) взаємовідносинах, які також можуть 
входити у світові господарські зв’язки. 

Фундаментом регіонального розвитку сьо-
годні має стати самостійність регіонів щодо 
визначення цілей свого розвитку та можливос-
тей фінансування заходів для їхньої реалізації 
передусім за рахунок власних джерел та залу-
чення інвестицій. В цих умовах основою по-
літики економічного зростання на регіонально-
му рівні повинно стати раціональне викорис-
тання трудового потенціалу та виробничих ре-
сурсів, забезпечення раціонального викорис-
тання навколишнього середовища. 
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Бюджетна система України сьогодні не відпо-
відає потребам регіонального розвитку. Існує сут-
тєва диференціація на міжнародному та внут-
рішньорегіональному рівнях у доходах і видатках 
місцевих бюджетів. Розбіжність за сумою власних 
доходів становить 7,5 раза, за видатками, що вра-
ховуються при визначенні міжбюджетних транс-
ферів, — 5,8 раза, тому кількість та якість послуг, 
які надаються мешканцям різних територій, зали-
шається територіально диференційованою [6]. 

Для ефективного розвитку регіону важливе зна-
чення має правильна постановка його цілей, що 
значною мірою визначає управлінські та регулятивні 
рішення і дії, які приймаються і реалізовуються в 
процесі державного впливу на розвиток регіонів. 

Цілі розвитку регіону поділяються на такі 
групи: 

1) стратегічні цілі стабілізаційного або насту-
пального характеру; 

2) довгострокові цілі розвитку окремих галу-
зей регіону; 

3) середньострокові галузеві та функціо-
нальні цілі; 

4) тактичні цілі у вигляді конкретних завдань 
щодо розвитку окремих об’єктів та регіонально-
го господарства в цілому. 

В Україні, відповідно до «Методичних реко-
мендацій щодо розробки регіональних стратегій 
розвитку», затверджених наказом Міністерства 
економіки та з питань європейської інтеграції від 
29 липня 2002 року, до системи цілей регіональ-
ного розвитку належать: 

1) стратегічні цілі (довгий термін); 
2) операційні цілі (середній термін); 
3) оперативні завдання (короткий термін). 
Стратегічні цілі розвитку регіону — це опи-

сані у формальному вигляді орієнтири, яких ба-
жано досягти в довго-, середньо- та коротко-
строкових періодах. Виходячи з принципу реаліс-
тичності, кількість стратегічних цілей не повин-
на перевищувати п’яти. 

Стратегічні цілі розвитку регіону послідовно в 
порядку зменшення їх пріоритетності зіставляються 
з їх комплексною ефективністю, а також ресурсами 
інтелектуальними, організаційно-правовими, кадро-
вими, фінансово-економічними та іншими можли-
востями реалізації, а це, у свою чергу, має дати мож-
ливість відібрати стратегічні цілі, які можуть бути 
реалізовані в середньостроковій перспективі. 

Короткострокові цілі, на думку авторів «Ме-
тодичних рекомендацій», набувають форму зав-
дань (заходів), що, у свою чергу, дає змогу встано-
вити зв’язок між потребами та можливостями роз-
витку регіону, оскільки вони більш орієнтовані на 
використання наявного ресурсного потенціалу. 

Найважливішим методологічним принципом, 
на якому повинні базуватися сучасні концепції 
розвитку, на нашу думку, є визначення пріоритет-
ності соціальних цілей розвитку регіону. Що, в свою 

чергу, означає, що рівень досягнення цих цілей має 
бути покладений в основу оцінки ефективності дер-
жавного регулювання регіонального розвитку. 

Висновки та перспективи подальших дослі
джень. Розвиток регіонів в Україні має базува-
тися на поєднанні ідей сталості, збалансованості 
та соціальної орієнтації. Цей вислів треба покла-
сти в основу державного регулювання розвитку 
регіонів та максимально враховувати при ви-
данні нормативно-правових актів, спрямованих 
на розробку та реалізацію цільових програм, 
концепцій та стратегій розвитку регіонів, регіо-
нальної політики України. 

Економіка регіонів України повинна бути 
переведена на інноваційний шлях розвитку, для 
цього необхідно сформувати ефективні регіональні 
інноваційні системи з урахуванням національних 
та регіональних особливостей, а також європейсь-
кого та світового досвіду. Необхідно також вирі-
шити комплекс завдань з розробки стратегій та 
програм інноваційного розвитку регіонів. 

Головним недоліком механізму формування 
державної регіональної політики є неузгодже-
ність дій і належних механізмів координації. 
Серед головних механізмів, які застосовуються 
державою для регулювання регіонального роз-
витку, необхідно виділити: 

— запровадження програмування розвитку 
регіонів, удосконалення міжбюджетних відносин; 

— поліпшення умов інвестування; 
— розвиток транскордонного і прикордонно-

го співробітництва; 
— запровадження спеціального режиму інве-

стування на окремих територіях; 
— здійснення централізованих капіталовкла-

день та надання інвестиційних субвенцій. 
Виконання зазначених завдань дасть мож-

ливість забезпечити розвиток країни, наблизити 
рівень життя до европейський стандартів і ство-
рити умови для посилення економічної актив-
ності в усіх регіонах України. 
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УДК 332.143 О. В. Комеліна, 

Н. А. Фурсова 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОАНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Анотація. У статті обґрунтовано необхідність побудови інформаційноаналітичної системи управління 
процесом розвитку на регіональному рівні, визначено принципи її створення та завдання, які вона повинна 
вирішувати з метою вдосконалення системи управління. 

Ключові слова: інформаційноаналітична система, інформатизація, інформаційний простір, розвиток 
регіону, сучасні інформаційні технології. 

Summary. The article justifies the need to build dataprocessing system development management at the regional 
level, the principles of its establishment and the challenges it must address in order to improve the management system. 

Key words: informationanalytical system, information technology, information space, the development of the 
region, modern information technology. 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних 
напрямків державної політики є впровадження в 
діяльність органів влади та органів місцевого са-
моврядування новітніх інформаційно-комуніка-
ційних технологій, оскільки процес інформати-
зації органів влади стає невід’ємною передумо-
вою реалізації довгострокової стратегії розвитку 
регіону. В умовах інформатизації суспільного 
життя створення достатнього інформаційно-ана-
літичного забезпечення для прийняття ефектив-
них управлінських рішень на регіональному рівні 
перетворюється у вагомий чинник економічного 
зростання та підвищення конкурентоспромож-
ності регіону. Саме тому побудова адекватного 
інформаційно-аналітичного забезпечення розвит-
ку регіону, створення збалансованої за стратегіч-
ними цілями системи регіонального моніторин-
гу є важливою умовою самовизначення регіону в 
національній та світовій системах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-
таннім часом забезпеченню автоматизації проце-
су управління органами державної влади та місце-
вого самоврядування приділяється значна увага 
у дослідженнях науковців. Проблемам інформа-

ційного забезпечення прийняття управлінських 
рішень в органах державної влади присвячені 
праці А. О. Дєгтяра [2], процесу інформатизації на 
регіональному рівні присвячена робота С. О. Дов-
гого, О. В Копійки, Ю. Т. Черепіна [4], основам 
побудови автоматизованих інформаційно-аналі-
тичних систем органів державної та регіональної 
влади присвячені праці О. В. Нестеренка [5], 
Р. А. Коваля [6] та інші. Проте особливостям 
формування та принципам побудови інформа-
ційно-аналітичної системи на регіональному 
рівні з метою управління соціально-економічним 
процесом розвитку приділено недостатньо уваги. 

Метою статті є визначення ролі інформаційно-
аналітичної системи в управлінні соціально-еконо-
мічними процесами на регіональному рівні та об-
ґрунтування методологічних основ її побудови. 

Виклад основного мсатеріалу. Стратегічні на-
прями розв’язання проблеми забезпечення інфор-
маційних потреб та інформаційної підтримки со-
ціально-економічної діяльності на загальнодер-
жавному рівні в загальному вигляді знайшли відоб-
раження у Національній програмі інформатизації 
[1]. До основних завдань цієї програми віднесено 
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