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ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ  
 

Обґрунтовано необхідність та пріоритетні напрямки розвитку сек-
тору інформаційно-комунікаційних технологій як фактора іннова-
ційного розвитку економіки країни. Розглянуто значення і роль 
інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній економіці та 
інноваційній діяльності. Представлені конкурентні стратегії 
суб’єктів економіки при впровадженні інформаційно-
комунікаційних технологій. 
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ний розвиток, конкурентоспроможність економіки, групи страте-
гічного впливу інформаційних технологій на діяльність суб’єкта. 
 
Вступ. Одним з напрямків розвитку економіки України є застосу-

вання принципово нових схем і технологій управління, збору і обробки 
інформації на усіх рівнях господарювання. При цьому йдеться про 

створення ефективної інформаційно-управлінської інфраструктури, що 

припускає ухвалення політичних і соціальних рішень. Початком ство-
рення такої інфраструктури служить організація потоків економічної і 
нормативної інформації: даних про потреби суспільства, загальнодер-

жавні потреби і фонди, про пріоритетні напрямки соціально-
економічної політики. Залежно від цього вирішуються питання органі-
зації фінансування, кредитування, ціноутворення, структурних змін у 
відтворенні в цілому, без чого не можна ефективно і швидко пов’язати 
виробничі можливості і потреби галузей і підприємств. 
Інформаційно-управлінська інфраструктура призначена для забез-

печення безперервного, динамічного, діалогового процесу державного 

управління діяльністю суб’єктів економіки через інтеграцію колектив-
них, особистих і народногосподарських інтересів, відкритість фінансо-
вих і товарних потоків суб’єктів господарювання, посилення держав-
ного фінансового контролю як одної з найважливіших структур дер-

жавного управління. Її створення припускає перехід до інвестиційно-
інноваційного етапу розвитку економіки, до поліпшення інституціона-
льних основ життєдіяльності суспільства. 
Недостатня увага до розробників програмного забезпечення і до 
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системної інтеграції програмних і апаратних рішень може привести до 

втрати комплексності реалізації усієї концепції інформатизації. Нас-
лідком цього стають недостатній облік різних сторін економічного 
життя суспільства, слабка зв’язаність розвитку галузей, підприємств, 
комплексів. У цих умовах надія на швидкий їх розвиток залишається 
дуже примарною. 

Аналіз останніх досліджень.  Помітний внесок у розробку теоре-
тичних аспектів впливу інформаційних технологій на розвиток еконо-
міки та підприємств з позицій інноваційного та інформаційного управ-
ління внесли зарубіжні теоретики М. Альберт, С. Глазьєв, В. Дік,  
Г. Дружинін, С. Ільєнкова, Г. Калянов, О. Кармінський, М. Кастельса, 
О. Костров, Д. Львов, М. Мескон, Б. Мільнер, Ю. Морозов, Є. Ойхман, 

Е. Попов, М. Портер, В. Рибалкіна, Б. Советов, В. Тихоміров, Е. Уткін, 

Р. Фатхутдинов, Г. Фетісов, Ф. Хедоурі. 
Досить ґрунтовно висвітлені питання інноваційного розвитку економі-

ки у працях відомих вітчизняних учених-економістів Федулової Л. І., Ба-
жала Ю. М., Гамана М. В. Кузьміна О. Є., Стадник М. В. та інших. Од-

нак проблема розробки пріоритетних напрямків впровадження іннова-
ційних технологій створення інформаційного простору управління 
економікою вимагає подальшого дослідження з урахуванням сучасних 

економічних умов в Україні.  
Методика досліджень. Особливої актуальності набувають пере-

творення інформаційних потоків. Для подальшого просування по шля-
ху реформ, підвищення ефективності розподілу та використання еко-
номічних ресурсів обов’язковим стає формування єдиного інформа-
ційного простору, адекватного ринковим механізмам і розкриває перед 
суб’єктами ринку широкі можливості для вибору найбільш правиль-
них стратегічних і тактичних рішень з усіх напрямків діяльності. 
Постановка завдання. Метою статті є теоретичне обґрунтування 

оновлення інформаційного простору управління соціально-
економічним розвитком країни на основі впровадження новітніх інфо-
рмаційних технологій. 

Результати досліджень. Реалізація цілей розвитку української 
економіки і втілення їх в соціально-економічний ефект припускає за-
безпечення зацікавленості підприємств усіх форм власності у впрова-
дженні інформаційних систем. Для цього інформатизація повинна 
представляти економічний інтерес, а тому головним стає співвідно-
шення витрат і результатів. Це вимагає ретельного аналізу трьох чин-

ників: грошового потоку, пов’язаного з експлуатацією інформаційної 
системи; витрат капіталу на впровадження інформаційної системи; 



Випуск 1(65) 2014 р. Серія «Економіка» 

18 

впливу інформаційної системи на динаміку розвитку реальних еконо-
мічних процесів і грошову оцінку ризику діяльності підприємств в ці-
лому (середньозважену вартість капіталу підприємства). 
Крім того, якісну оцінку результатів застосування інформаційних 

технологій в подоланні відтворювальних диспропорцій можна дати на 
основі показників, що оцінюють скорочення виробничого циклу, запа-
сів і незавершеного виробництва завдяки постачанням сировини, ма-
теріалів і комплектуючих точно в строк; підвищення продуктивності 
усіх виробничих ресурсів і результативності їх використання за раху-
нок усунення надмірних операцій по контролю і узгодженню виправ-
лень в облікових даних [1, C. 136]. 

Величезну значущість має і вплив проекту інформатизації на пока-
зники, що характеризують ефективність діяльності підприємства на 
ринку, – це так звана збалансована система показників, що відбивають 
ефективність використання інформації, куди входять: доля виручки, 

час обробки замовлень покупців, час здійснення постачання, підви-

щення рівня віддачі від менеджменту тощо. 
Вітчизняний ринок інформаційних технологій характеризується [2, 

С. 253]: 

– домінуючою більшістю приватних компаній; 

– малою кількістю компаній-розробників програмного забезпечен-
ня; 

– відособленістю фірм – відсутні функціонуючі профспілки, клуби, 

асоціації; 
– локальністю бізнесу – вітчизняні розробники орієнтовані на укра-

їнський ринок і ринок СНД; 

– широким розвитком піратського ринку програмного забезпечен-

ня, що провокує серйозні труднощі для розробників, держави, кінце-
вих користувачів; 

– підвищенням попиту на корпоративні інформаційні системи, що 

забезпечують усебічну інформаційну підтримку; 
– формуванням середніх і великих підприємств на основі малого бі-

знесу; 
– застосуванням мережевих технологій у рамках інформаційних те-

хнологій покращує ефективність управління і взаємодії господарюю-

чих структур, включаючи видалені і розподілені системи. 

У сучасних умовах інформаційні технології з позиції їх впливу на 
інноваційну діяльність господарюючих суб’єктів спричиняють страте-
гічний вплив і на бізнес в цілому, і на великі території, зокрема на ре-
гіони. 

Питанням інформатизації територій і галузей останнім часом при-



Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 
 

19 

діляється велика увага. Вітчизняний і зарубіжний досвід ІТ-служб до-
водить, що інформаційно-консультаційне обслуговування у поєднанні 
з іншими методами державного регулювання регіону покликане зігра-
ти особливу роль в підвищенні ефективності, синергетичності, стійко-
сті і, відповідно, конкурентоспроможності регіонального виробництва. 
Державна політика у сфері використання інформаційних техноло-

гій нині спрямована на рішення наступних основних завдань [3, C. 94]: 

̶ реалізація стратегічних пріоритетів у використанні інформацій-

них технологій в державному управлінні, формування єдиного механі-
зму міжвідомчої координації реалізації державних програм і проектів 

створення державних інформаційних систем і ресурсів відповідно до 

цілей соціально-економічного розвитку; 
̶ формування загальної інформаційно-технологічної інфраструк-

тури для забезпечення діяльності органів державної влади; 

̶ поширення практики надання громадянам і організаціям доступу 
до відкритої інформації про діяльність органів державної влади, відпо-
відним державним інформаційним ресурсам, у тому числі через мере-
жу Інтернет; організація інтерактивного інформаційного обслугову-
вання громадян і організацій з використанням сучасних інформаційних 

технологій; 

̶ забезпечення інформаційної безпеки діяльності органів держав-
ної влади і елементів інформаційно-технологічної інфраструктури; 

̶ розвиток єдиної захищеної телекомунікаційної інфраструктури 

для державних потреб, системи засвідчуючих центрів в області елект-
ронного цифрового підпису і електронного середовища взаємодії, що 
забезпечує ефективний міжвідомчий інформаційний обмін і ряд інших. 

Інформатизація органів державної влади і соціально-політична і 
фінансово-економічна ситуація, що динамічно змінюється, вимагають 
від органів влади здійснення діяльності по аналізу й оцінці ситуації, 
що складається, в усіх сферах і галузях життєдіяльності суспільства, 
прийняття відповідних нормативних і розпорядчих актів і здійснення 
контролю за їх виконанням. 

Нині рівень використання і впровадження інформаційних техноло-
гій не відповідає рівню розвитку кадрового потенціалу багатьох регіо-
нів країни, і головним чином залежить від рівня науково-технічного 

потенціалу територій. У виробничо-економічному плані виявлено, що 
не рівень розвитку промисловості, ні рівень розвитку сільського гос-
подарства не впливають на інтенсивність впровадження інформацій-

них технологій. Також при моделюванні взаємозв’язку рівня розвитку 
інформаційних технологій, виробничих і соціально-економічних пока-
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зників не виявлено адекватних залежностей. Відповідно процес інфор-

матизації області відбувався у відриві від обліку закономірностей регі-
онального розвитку, оскільки мав базовий, підготовчий характер. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку інформаційних техноло-
гій, виробничої і соціально-економічної ситуації у багатьох територіа-
льних областях країни, потрібний методологічний підхід до розробки 

стратегії впровадження інформаційних технологій на регіональному 
рівні. 
Пропоновані принципи інформатизації будуються на необхідності 

урахування ефективного розвитку трьох аспектів: галузевого, терито-
ріального та науково-інноваційного аспектів. 
По рівнях управління повинне розглядатися впровадження інфор-

маційних технологій на рівні держави, областей, на районному рівні, 
на рівні підприємств з формулюванням відповідних цілей, завдань і пі-
дходів інформатизації. 
Для аналізу ефективності і виявлення пріоритетів впровадження 

інформаційних технологій необхідно використати методичний інстру-
ментарій обґрунтування і вироблення стратегії регіональної інформа-
тизації. 
Ця методика ґрунтується на припущенні, що вибір певного способу 

і параметрів стратегії полягає в процесі реалізації процедури управлін-
ня, спрямованої на здійснення одного з можливих варіантів зв’язків 
між джерелом виникнення ситуації і суб’єктом впливу на регіонально-
му рівні і є стратегією впровадження інформаційних технологій на ре-
гіональному рівні [3, C. 95]. 

На початковому етапі необхідно проаналізувати усю безліч наявних 

або прогнозованих інформаційних потоків ефективного розвитку регі-
ональної системи. Необхідно мати на увазі, що інформаційні потоки 

формуються як в часі, так і в просторі. При цьому з урахуванням тим-

часового чинника вони можуть бути регулярними і нерегулярними, в 
просторі, відносно внутрішньо-регіонального соціально-економічного 

середовища, зовнішніми і внутрішніми. 
При виборі стратегії впровадження інформаційних технологій в ре-

гіонах необхідно в першу чергу враховувати процес управління, що 

склався, соціально-економічним положенням регіону і перспективні 
напрями його вдосконалення. Значне місце в цьому процесі займають 
перспективні способи управління доцільною виробничо-економічною 

діяльністю галузей регіону. Відповідно інформатизація в цій постано-
вці проблеми виступатиме як каталізатор процесів модернізації регіо-
нальної економіки при одночасному супроводі реалізації цих процесів. 
При формуванні механізму управління соціально-економічним роз-
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витком територій в умовах інтенсифікації використання інформацій-

них технологій в першу чергу необхідно визначитися із завданнями і 
шляхами виведення виробничих систем (у територіальному і галузе-
вому плані) з ситуації, що склалася. Для науки необхідно визначити 

вектори пріоритетних для регіону розробок у сфері інформатизації га-
лузей, комплексів і територій та обґрунтування ефективних варіантів 
розвитку цього процесу. 
При вирішенні проблеми організації інформаційного забезпечення 

в управлінні регіоном в якості класифікаційної ознаки процесу інфор-

матизації приймається також призначення інформації на кожному ета-
пі управлінського циклу. Відповідно до цього інформація може бути: 

планова, організаційна, інформація по регулюванню, облікова, контро-
льна і аналітична. 
Необхідною умовою формування ефективної стратегії регіональної 

інформатизації є урахування дисциплінуючих чинників, які можна ро-
зділити по джерелу виникнення ситуації і по об’єкту дії. Стратегії від-

повідно до можливих варіантів поєднання джерел виникнення ситуа-
цій і об’єктів впливу можуть бути підрозділені на чотири види: дослі-
дження середовища, регулювання, адаптація, вплив на середовище. 
Ознакою розділення стратегій є відповідність процесу управління 

до середовища зовнішнього або внутрішнього. Процес управління 
здійснюється у рамках однієї з чотирьох вказаних вище стратегій або 

їх поєднань. 
Поліпшення окремих характеристик інформаційних потоків (струк-

туризація інформації, обсягів інформації) робить істотний вплив на ре-
зультати управління як самим процесом інформатизації, так і стабіль-
ним розвитком соціально-економічного становища регіону. 
Можна виділити основні тенденції розвитку інформаційних техно-

логій, характерні для інформаційної індустрії в сфері їх застосування і 
розробки в інноваційній діяльності [2, C. 254]: 

̶ інформаційні технології впливають на суб’єкти економіки по-
різному. Від типу впливу залежать інструменти і підходи управління; 
̶ інформаційні технології динамічно розвиваються, що призво-

дить до певних проблем, з одного боку, а з іншого – дозволяють під-

вищити ефективність діяльності суб’єктів регіональної економіки; 

̶ персоналу потрібний час для успішного освоєння технологій, що 

впливає на швидкість переходу суб’єктів економіки на інформаційні 
технології наступного покоління; 
̶ суб’єкти економіки намагаються придбавати готове програмне 

забезпечення і послуги інформаційних технологій; 
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̶ попри те, що етапи життєвого циклу інформаційних технологій 

залишаються без змін, нові технології потребують досконаліших під-

ходів до управління ними, особливо в період інноваційного розвитку 

суб’єкта економіки; 

̶ актуальною для ефективного розвитку вважається довгостроко-
ва співпраця між керівництвом суб’єктів економіки, керівниками ін-

формаційних підрозділів і кінцевими користувачами. 

Проектування, виробництво, контроль, закупівлі, замовлення, реа-
лізація товарів і послуг із застосуванням інформаційних технологій до-
зволяють господарюючим суб’єктам нормалізувати свою інноваційну 
діяльність, бути конкурентоздатними як за якістю продукції, що реалі-
зовується, так і по оперативності реакції на зміни споживчих смаків. 
Вони стали повсякденною необхідністю для підтримки в розвитку ін-

новаційної діяльності господарюючих суб’єктів. 
Розробка, впровадження і підтримка інформаційних технологій з 

позиції розвитку інноваційних процесів містить наступні базові поло-
ження [2, C. 255]: 

̶  формулювання місії інформаційних технологій господарюючо-
го суб’єкта; 

̶  проектування технологій суб’єкта економіки; 

̶  формування системи ключових показників, які відбивають ефе-
ктивність їх застосування в інноваційній діяльності регіону; 

̶  управління витратами на їх обслуговування; 
̶  побудова системи управління інформаційними технологіями 

суб’єкта економіки; 

̶  планування впровадження нових технологій з урахуванням 

змін, що відбуваються, в інноваційній діяльності. 
Більшість фахівців схиляються до ситуаційного підходу в управ-

лінні інформаційними технологіями при розвитку інноваційних проце-
сів в економіці. 
Впливи інформаційних технологій на розвиток суб’єкта економіки 

відбувається найрізноманітнішими способами. Як у господарській, так 
і в інноваційній діяльності суб’єкта можна виділити наступні ключові 
моменти при застосуванні інформаційних технологій у вдосконаленні 
інноваційних процесів і розвитку господарської діяльності регіону. 
Для одних господарюючих суб’єктів короткочасні скачки в роботі 
програмного забезпечення або технічних засобів викликають негатив-
ний ефект, для інших – відчутний вплив відбувається у разі тривалих в 
часі збоїв. 
Впровадження і використання нових інформаційних технологій для 

одних господарюючих суб’єктів носять стратегічний характер, а для 
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інших суб’єктів таке впровадження дає малорезультатний ефект. При 

формуванні стратегій управління такими технологіями в інноваційній 

діяльності потрібний аналіз існуючого положення. Тут виділяють чо-
тири категорії інформаційних технологій . 

Стратегічна категорія. Впровадження і застосування таких те-
хнологій відіграють важливу роль в конкурентній боротьбі. Стратегії в 
області інформаційних технологій є основою успішного розвитку гос-
подарюючих суб’єктів. Ця категорія складається з банків, страхових 

компаній і каналів роздрібної торгівлі регіону і вимагає ґрунтовного 

планування, організації тісних відносин між керівниками підрозділів і 
вищим керівництвом суб’єкта економіки. 

Посилююча категорія. Ряд господарюючих суб’єктів отримує 
вигоду у своїй виробничо-господарській і інноваційній діяльності від 

застосування інформаційних технологій, від яких рішення стратегіч-

них цілей повністю не залежить. 
Операційна категорія. Ці технології сильно впливають на розви-

ток ряду суб’єктів, наприклад, простої систем, що обслуговують гос-
подарську діяльність суб’єкта, можуть стати причиною великих пору-
шень в інноваційному процесі. 
Будь-який суб’єкт економіки повинен ефективно застосовувати ін-

формаційні технології, щоб безперервні в часі і критично важливі про-
цеси виконувалися безперебійно. При необхідності можна підключити 

системи безпеки, щоб обмежити ризик для господарюючих суб’єктів 
цієї категорії. Тут за одночасовий період часу інформаційні технології 
можуть принести значні фінансові, конкурентні і виробничі результа-
ти. 

Підтримувальна категорія. Суб’єкти цієї категорії, інвестуючі 
ресурси, в інформаційні технології не відчувають значного ефекту в 
господарській діяльності. 
В той же час, за оцінками експертів, внаслідок небувалих технічних 

можливостей поширення інформації, що з’явилися, світ став нестій-

ким. Сучасні теорії, що вивчають складні нелінійні системи (синерге-
тика, теорія катастроф, теорії хаосу), показують, що поведінка їх непе-
редбачувана. Фінансові потрясіння – це вже експериментально переві-
рений факт – також можуть лавиноподібно, несподівано торкнутися 
цілком благополучних країн. Тому, характерні наслідки інформатиза-
ції суспільства багато в чому протилежні до наслідків формування 
стійких зв’язків між різними сферами виробництва і між країнами. 

Інформаційні технології в висококонкурентній економіці визнача-
ють швидкість реакції організації на мінливе ринкове середовище, ре-
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інжиніринг у сфері інформації сприяє загальному підвищенню ефекти-

вності всієї господарюючої системи [4, C. 53]. 

Висновки. Розумне використання науки і знань, використання су-
часних інформаційних технологій здатне забезпечити раціональний 

розподіл грошових потоків, прозорість бізнесу, інноваційне інвесту-
вання в різні сектори економіки України. Зберігається складність в 

отриманні інформації про діяльність компаній, слабо захищені права 
міноритарних акціонерів, існують факти недружнього захоплення вла-
сності, недовіра один до одного в підприємницькому середовищі. Ви-
правлення цих негативних явищ – один з напрямів подолання відтво-
рювальних диспропорцій, і раціональне використання інформаційних 

технологій при цьому є однією з важливих умов.  
Важливо на державному рівні формувати престиж ділової репутації 

через створення бази «кредитних історій» фірм, організовувати марке-
тингові та інші важливі для ухвалення інвестиційних рішень дослі-
дження, забезпечуючи широкий доступ до отримуваної в результаті 
цих досліджень інформації. Необхідно й далі проводити активну дер-

жавну політику, спрямовану на різке підвищення міри довіри між 

суб’єктами господарського права, між сферами господарювання, між 

підрозділами громадського відтворення. Інакше навіть високе еконо-
мічне зростання не дозволить здолати сировинну однобокість розвитку 
економіки країни, що складається, розгорнути та ефективно викорис-
тати науково-технічний потенціал, що досі ще зберігається. 
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