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актуалізацію ролі інформаційно-телекомунікаційних технологій  в умовах змін 
глобального економічного ландшафту. 
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Постановка проблеми. Тенденції формування сучасного бізнес-середовища вказують на те, що 

інформаційно-телекомунікаційна галузь стає флагманом розвитку економіки знань. Безперечна актуальність 
та неминучість впливу інформаційно орієнтованої  економіки (економіки  знань) на усі складові світового 
економічного простору доведені багатьма провідними ученими. Також дослідження останніх років 
показують, що подальше удосконалення інформаційних технологій створює поряд з великими 
можливостями, серйозні загрози для економічних процесів. Для України інформаційно-телекомунікаційна 
галузь стає все більш системоутворюючою та актуальною. Утримання за останнє десятиріччя стабільно 
середніх позицій у загальновідомих ІТ-рейтингах не є граничним успіхом з огляду на існуючий науково-
технічний потенціал країни. Щорічне зростання частки експорту IT-послуг  ще раз підтверджує достатньо 
високі потенціал України у розвитку даної галузі та підготовці відповідних фахівців. Отже, обґрунтування  
магістральних напрямів подальшої ефективної трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі в 
системі стратегічних пріоритетів України набуває особливої актуальності та значущості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стрімкий розвиток інформаційних технологій та високий 
динамізм бізнес-середовища тісно корелюють з кількістю та новизною досліджень у даній сфері. За останній 
період ученими представлено багато теоретичних та науково-практичних досліджень, присвячених 
структуризації загроз за можливостей розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі та шляхам 
підвищення її впливовості й ефективності.  

До найбільш концептуальних та практично орієнтованих у цьому плані слід віднести роботи 
зарубіжних учених Н. Карра [1], П. Вильякайена та М. Мюллера [2], Р. Шарми [3] та інших. Вагомий внесок 



у формування рішень та пропозицій стосовно розвитку IT-галузі внесено й ученими з України та близького 
зарубіжжя, зокрема, І. Балахніним [4], Б. Вольфсоном [5], В. Бароновим та Г. Каляновим [6] тощо. Проте в 
означених дослідженнях недостатньо обґрунтовано системне бачення напрямів трансформації 
інформаційно-телекомунікаційної галузі України у взаємовпливі мега- макро- мезо- та мікрорівнів 
економіки. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування магістральних 
напрямів трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі України з урахуванням взаємовпливу мега- 
макро- мезо- та макрорівнів економіки  

Виклад основного матеріалу дослідження. Апексні складові сучасного економічного ландшафту 
показують, що у  період до 2000-х рр.. розвиток світової економіки здебільшого спирався на зростання 
інвестицій у наукові дослідження і розробки, формування глобальних телекомунікаційних мереж, 
удосконалення інформаційних технологій, застосування провідних технічних стандартів і методології 
корпоративного й державного управління економікою.  

Слід зазначити, що 10-15 років тому, загальний «науково-технічний уклад» стосувався тільки 
вузького кола специфічних галузей. Тобто інформаційно-телекомунікаційна галузь (ІТГ) розвивалась як 
достатньо відокремлена галузь.  Проте, в останні роки, інформаційно-комунікаційна сфера та її відповідні 
інструменти  проникають майже в усі традиційні галузі економіки. Результатом цього стало вагоме 
технологічне переоснащення і модернізація виробничого та інфраструктурного секторів економіки (рис. 1). 
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Рис. 1. Актуалізація ролі інформаційно-телекомунікаційних технологій  в умовах змін глобального 

економічного ландшафту 
(авторська розробка) 

 
Як зазначалось раніше, Україна на даний час не входить до країн-лідерів у розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ)  та займає опосередковане місце  у  рейтингу формування економіки знань,  
пори високий  науково-технічний потенціал (табл. 1). 

 
Таблиця 1. 

Динаміка фінансово-економічних показників розвитку  інформаційно-телекомунікаційної галузі (ІТГ) 
України* 

Найменування показника 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
1. Обсяги реалізованих послуг, тис.грн. 90074,4 94278,2 105689,6 

2. Частка ІТГ у загальних обсягах реалізації товарів та послуг 2,02 2,18 2,37 



за галузями, % 
3. Чистий прибуток (збиток) ІТГ, тис.грн. 3739,1 4881,5 -5550,3 

4. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності 
ІТГ, % 

 
10,5 

 
11,8 

- 1,6  

5. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності 
за усіма галузями економіки, % 

5,0 
 

3,9 
 

-4,1 

* Розраховано на основі даних Державної служби статистики України  [7] 
 
При цьому динаміка ключових економічних показників функціонування інформаційно-

телекомунікаційної галузі за останні 3 роки (2012-2014 рік) показує, що навіть за умов загальноекономічної 
рецесії, галузь «набирає обертів» та підвищує свою частку у формування ВВП [8]. 

Отже, для комплексного врахування  мега- макро- мезо- та мікро-контентів сучасної економіки та їх 
системного впливу на ефективний розвиток інформаційно-телекомунікаційної галузі пропонується 
дотримуватись такої логічної послідовності: визначальні економічні тренди  - актуальні виклики – 
магістральні напрями розвитку ІТГ. При цьому тренди, виклики та напрями розвитку повинні бути чітко 
сформульовані  для усіх 4-х контентів та бути взаємоузгодженими. 

Узагальнення магістральних напрямів трансформації інформаційно-телекомунікаційної галузі 
України з урахуванням означених контентів представлене на рис. 2. 
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Рис. 2. Матриця магістральних напрямів розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі України в 
системі мега- макро- мезо- та мікро- трендів економіки  

(авторська розробка) 
 

Визначальними трендами мегарівня є посиблення глобальних економічних нерівномірностей у 
розвитку країн світу та  поглиблення глобальної економічної рецесії, починаючи з 2007 року. Такі доволі 
небезпечні тренди спричиняють два актуальні мегавиклики: необхідність якомога скорішого згладжування 
цих нерівномірностей та перехід до  управління на основі оптимізації витрат та мінімізації втрат. Отже, 
магістральними напрямами розвитку інформаційно-телекомунікаційної галузі з огляду на визначені виклики 
стає поширення доступу країн, особливо найменш розвинутих, до глобальних інформаційних ресурсів та 



віртуальних технологій. Оскільки з удосконаленням технологічного розвитку такий доступ стає більш 
дешевим для країн, проблема нерівномірностей може бути поступово знижена.  

Головною тенденцією макрорівня є зниження інноваційної динаміки України за останні роки та 
загальне падіння ключових для країни показників ВВП та ВНД на душу населення. Проте саме завдяки 
особливостям інформаційно-телекомунікаційної галузі як найбільш інноваційно спрямованої, формуються 
два позитивні виклики. По-перше, виникає можливість підвищити  кількість а рівень інноваційно 
орієнтованих підприємств на основі подальшого розвитку ІТ-технологій. По-друге, значно поширюється 
можливість розробки та впровадження в Україні «розумних міст», «розумних галузей» тощо. Світова 
практика показує, що іншим континентам вже вдалося реалізувати концепцію розумного міста на прикладі 
Нью-Йорку, Токіо, Абу-Дабі тощо. Прикладами європейських міст, які зреагували на нові виклики є поки 
що тільки Амстердам та Барселона. При цьому України наразі немає на карті «розумних міст». Зрозуміло, 
що магістральним напрямом розвитку галузі  з огляду на вище означене стає розробка та впровадження 
нових ІТ-інструментів державного та регіонального управління на основі оптимізації витрат й 
удосконалення системи управління усіма комунікаціями. 

За позитивною тенденцією 2010-2015 рр., одним з визначальних напрямів розвитку інформаційно-
телекомунікаційної галузі України стає розширення обсягів експорту ІТ-послуг (у 2014р. частка ІТ-експорту 
України досягла загальносвітового рівня 31 %) . У першу чергу, це має місце в системі офшорного 
аутсорсингу та аутстаффінгу вітчизняного ІТ-персоналу.  У взаємозв'язку з іншими конкурентними 
перевагами у цій сфері та належним рівнем підтримки  ІТ- освіти Україна має вагоме підґрунтя стати одним 
зі світових лідерів сфери ІТ. 

 Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Інформаційно-
телекомунікаційна галузь в умовах становлення інтелектуально-орієнтованої економіки (“економіки знань”) 
стає:  1. На стратегічному рівні – провідним актором розвитку економіки країни (актор – безпосередній 
учасник, який має вплив); 2. На тактичному рівні – безпосереднім акселератором (акселератор - 
прискорювач) розвитку економічних процесів на підприємствах. 

Управління підприємствами інформаційно-телекомункаційної  галузі повинно здійснюватись на 
принципах цілеспрямованості, керованості та системності у розрізі мега- макро- мезо- та мікро- трендів 
сучасної економіки. Головними векторами в управлінні стратегічними змінами на підприємствах 
інформаційно-телекомунікаційної галузі повинні стати подальше цілеспрямоване стикування та 
взаємосприяння з підприємствами усього галузевого комплексу України.  
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