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Динамічний розвиток світового ринку інформаційних технологій здійснює 

значний вплив на розвиток світового господарства. Розробка та втілення нових 

інформаційних технологій оптимізує процеси виробництва, дозволяє більш 

ефективно використовувати ресурси, сприяє прискоренню обміну інформацією. 

У сучасних умовах ефективне управління є цінним ресурсом організації, разом 

з фінансовими, матеріальними, людськими та іншими ресурсами. Бурхливий 

розвиток інформаційних комп’ютерних технологій, вдосконалення технічної 

платформи і поява принципово нових класів програмних продуктів призвів у 

наші дні до зміни підходів до автоматизації управління виробництвом [1, с. 74]. 

У сучасній економіці, що характеризується інтенсивними змінами і 

високими рівнями ризиків, безперечно, важливими аспектами виступають 

максимально швидке ухвалення обґрунтованих стратегічних рішень і створення 

адекватної системи корпоративного управління. Одним з ефективних напрямів 

удосконалення управління корпорацією є розробка та впровадження сучасних 

інформаційно-управляючих систем і технологій. Інформаційні технології 

можуть використовуватися, щоб перезавантажити корпорації, трансформуючи 

їх структуру, область діяльності, засоби повідомлення і механізми управління 

роботою, трудовими процесами, виробами та послугами [2, с. 356]. 

В результаті реформування національної економіки, якісні зміни в системі 

управління персоналом є необхідною умовою ефективного функціонування та 

розвитку підприємств [3, с. 155]. Сучасні інформаційні технології здатні цілком 

задовольнити вимоги виробничих систем та є передумовою їх розвитку. Високі 

темпи запровадження інформаційних технологій сприяють збільшенню 

кількості   обчислювальної   техніки,   яка   використовується   у   виробничо- 
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господарчій діяльності підприємств усіх галузей [4, с. 270-271]. 

Водночас, ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні, 

порівняно із світовими тенденціями, є недостатнім і не відповідає наявному 

потенціалу та можливостям. Так, серед 134 різних країн світу наша держава в 

рейтингу за Індексом мережевої готовності 2020 р. займає лише 64 місце. Серед 

головних негативних чинників потрібно відзначити такі: відсутність спільного 

координування зусиль державного і приватного секторів національної 

економіки щодо ефективного використання наявних інформаційних ресурсів; 

низька ефективність використання фінансових, матеріальних і кадрових 

ресурсів, що спрямовані на процеси інформатизації та запровадження 

інформаційних систем і технологій у соціально-економічну сферу; значне 

відставання від передових країн у використанні технологій ведення 

електронного бізнесу, запровадженні електронних бірж та аукціонів, 

електронних депозитаріїв та здійсненні безготівкових розрахунків за товари і 

послуги; низький рівень інформатизації деяких регіонів та окремих галузей 

економіки, зокрема агропромислового сектору; невідповідність світовим 

стандартам нормативно-правової бази у розрізі інформаційної сфери; 

недостатній рівень інформаційно-комп’ютерної грамотності населення та 

повільне запровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій; незначна доля інформаційної 

представленості України в глобальному Інтернет-просторі та присутності 

україномовних інформаційних ресурсів; державна підтримки виробництва та 

впровадження інформаційних систем і технологій не забезпечує всіх потреб 

національної економіки і суспільного життя; наявна нерівномірність у 

можливостях доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів 

та поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галузями 

економіки та різними верствами населення. 

Отже, в Україні склалися такі передумови, що вимагають прискореного 

розвитку інформаційного суспільства. Перш за все, це пов’язано із соціально-

економічною нерівністю між розвинутими країнами і країнами, що 
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розвиваються, внаслідок суттєвої різниці у розвитку інформаційних систем і 

технологій. Така нерівність негативно впливає на національну 

конкурентоспроможність і життєвий рівень людей. Сучасні тенденції в Україні 

щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах 

різняться залежно від видів економічної та господарської діяльності (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Використання інформаційних технологій на підприємствах за 

видами економічної діяльності, % до загальної кількості підприємств 

Напрями господарської діяльності 

Частка кількості підприємств, які 

мали доступ до 

мережі Інтернет 
мали веб-сайт 

купували послуги 

хмарних обчислень 

2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 2018 р. 2019 р. 

Переробна промисловість 90,0 89,5 43,7 43,2 9,3 10,0 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 93,2 92,3 42,2 43,0 9,7 11,6 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 93,8 92,4 22,8 25,0 7,1 8,8 

Будівництво 87,9 83,9 25,1 24,0 8,9 8,9 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 88,1 86,1 37,7 37,6 11,3 11,5 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 87,8 87,9 22,4 22,1 7,5 8,1 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 81,4 77,2 37,2 36,8 8,3 9,5 

Інформація та телекомунікації 90,0 89,2 57,4 57,1 15,4 17,5 

Операції з нерухомим майном 87,8 86,3 23,4 24,5 6,8 6,7 

Професійна, науково-технічна діяльність 88,4 87,2 44,6 43,6 13,1 13,6 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 80,4 78,2 23,6 22,9 8,6 8,3 

Надання інших видів послуг 94,1 86,6 58,8 59,7 19,1 11,9 

Усього 88,0 86,4 35,6 35,2 9,8 10,3 

Джерело: сформовано автором на основі [5]. 

 

Слід відзначити позитивні зрушення щодо доступу до мережі Інтернет 

різних видів підприємств, частка яких знаходиться від 77,2 до 94,1% за 2018-

2019 рр. Проте, частка підприємств, які володіють вебсайтом становить лише 

22,1-59,7%. Водночас, підприємства, що купували послуги хмарних обчислень, 

взагалі мають найменшу частку – 6,7-19,1%. В розрізі розподілу підприємств за 

середньою кількістю працівників простежується чітка тенденція до зростання 

зазначених показників при збільшенні кількості працюючих. 

Таким  чином,  інформаційні  системи  і  технології  відіграють  важливу  і  
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зростаючу роль у світовій економіці, а країни, галузі та підприємства 

отримують все більші вигоди від вливання інвестицій у даний напрям та 

розширення діджиталізації економіки. Завдяки цьому відбувається 

стимулювання інноваційної діяльності у сфері послуг, підвищується 

ефективність виробництва, створюється додана вартість, що зумовлюється 

полегшенням управління запасами та адміністративними витратами. 

Інформаційні системи і технології виступають каталізаторами змін у компаніях, 

покращують організаційно-економічні процеси виробництва, сприяючи 

зменшенню витрат на звичайні операції та впорядкуванню ланцюгів поставок.  

В умовах зростаючої соціально-економічної активності громадян під 

впливом запровадження інформатизації, Україна має позиціонуватися в якості 

соціального інституту, що забезпечує всебічний доступ до системи вітчизняних 

і глобальних інформаційних ресурсів, виступає інструментом реалізації 

національних інтересів у розвитку міжнародного співробітництва та 

гармонізації відносин на внутрішньодержавному рівні, базуючись на 

принципах соціального партнерства, компромісу, рівноваги та ефективності.  
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