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У статті уточнено теоретичні основи поняття «інформатизація». Розглянуто основні проблеми, пов’язані з прискоренням 
процесу інформатизації в Україні. Досліджено вплив інформаційного забезпечення на діяльність вітчизняних компаній, його 
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In the article the theoretical foundations of the «informatization» concept were refined. The main problems associated with the 
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information support for the activities of domestic companies, its ability to cause qualitative structural changes in the economy.

Кeywords: information providing, intellectualization, development of enterprise, informatization, neoeconomy.

Постановка проблеми. У сучасних умовах госпо-
дарювання успішне досягнення встановлених цілей і 
завдань діяльності підприємства значною мірою зале-
жить від багатьох неоекономічних факторів розвитку, 
зокрема ефективного використання його інформацій-
них та інтелектуальних ресурсів, а також інновацій-
ного потенціалу. В неоекономіці інформація перетво-
рюється на важливий фактор, що дозволяє вирішувати 
поточні завдання та сприяє формуванню конкурент-
них переваг і довгостроковому розвитку підприємства 
на основі цілеспрямованого, організованого процесу 
збирання, обробки, систематизації, нагромадження, 
зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації 
економічним суб’єктам з метою задоволення їх інфор-
маційних потреб. На сьогодні виникає необхідність не 
тільки в усвідомленні стратегічної важливості інфор-
мації в процесі прогнозування та планування функці-
онування компанії, але й у пошуку концептуальних 
підходів щодо її включення в функціонально забезпе-
чуючу підсистему неоекономічного розвитку інтелек-
туального потенціалу підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Визна-
ченню сутності інформації та її ознак, дослідженню її 
ролі в сучасній економіці присвятили свої роботи такі 
науковці, як І.П. Босак, Л.Й. Кобрин, Є.М. Палига, 
Й.М. Петрович, І.І. Новаківський, В.В. Брага, 
Г.А. Титоренко. Односпрямованість розуміння визна-
чальної ролі інформації як найважливішого ресурсу 
певною мірою сприяла появі фундаментальних дослі-
джень становлення постіндустріального суспільства. 
Ідентифікація інформації як ресурсу, який забезпе-
чує можливість набуття стратегічних конкурентних 
переваг підприємства, є найпоширенішою думкою 
серед дослідників.

За умов формування інформаційної економіки та 
появи таких видів діяльності, як управлінське кон-
сультування і розробка інформаційних технологій, 
цілком слушною є позиція дослідників, згідно з якою 
інформація розглядається як товар, здатний прино-
сити прибуток. Окрему групу науково-прикладних 
надбань у сфері дослідження інформації утворюють 
розробки відомих класиків менеджменту П. Друкера, 
М. Портера, Д. Ліндера, які відзначали визначальну 
роль інформації у посиленні стратегічних позицій під-
приємств та її значний вплив на поведінку компаній.

О. Коваленко вважає, що впровадження інформа-
ційної системи має базуватися на системному підході та 
баченні цього процесу як елемента стратегічних змін на 
підприємстві. Для ефективного впровадження інфор-
маційних технологій потрібно виконати детальне вста-
новлення цілей компанії, бізнес-процесів, подальше 
моделювання діяльності підприємства [1, с. 72].

М.П. Денисенко та І.В. Колос розглядають інфор-
маційне забезпечення управління підприємством як 
комплексне поняття, що охоплює сукупність даних, 
організацію їхнього введення, обробки, збереження 
та накопичення, пошуку, а також поширення в 
межах компетенції зацікавлених осіб в зручному для 
них вигляді [2, с. 21].

Т.В. Безбородова досліджує взаємозв’язок кор-
поративної, інтегрованої та маркетингової інфор-
маційної системи і характеризує основні етапи і 
стандарти розвитку систем управління підприєм-
ством [3, с. 41].

Г.В. Саєнко та І.А. Демидова пропонують еле-
ментну модель стійкого розвитку підприємства і роз-
глядають інформацію, яка потрібна для кожного еле-
мента та рівня управління [4, с. 190].

СЕКЦІЯ 3 
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інформатики, концепції організації виробництва та 
управління інноваційним розвитком підприємств 
корпоративного типу [5, с. 227].

Деякі автори пропонують використовувати про-
цесний підхід при розробці інформаційного забез-
печення розвитку підприємства та вважають його 
більш перспективним, оскільки інформаційні потоки 
обґрунтовуються на підставі процесів, які здійсню-
ються підприємством.

Разом з тим актуальними залишаються про-
блеми, як теоретико-методичного, так і прикладного 
характеру, забезпечення ефективного розвитку ком-
панії. Зокрема, це проблеми, пов’язані зі специфі-
кою вітчизняного ринку, що породжує низку чинни-
ків, які перешкоджають розвитку та впровадженню 
сучасних систем інформаційного та інтелектуального 
забезпечення управління діяльністю підприємств.

Постановка завдання. Враховуючи актуальність 
теми дослідження, метою даної роботи є дослідження 
інформаційних аспектів неекономічного розвитку ком-
панії, зокрема розробка такої системи інформаційно-
інтелектуального забезпечення управління діяльністю 
підприємств, яка б адаптувалась до специфіки україн-
ського інформаційного ринку та діяльності вітчизня-
них підприємств в умовах невизначеності з метою ство-
рення реального інструменту в конкурентній боротьбі.

Виклад основного матеріалу дослідження. У кон-
тексті неекономічного розвитку вітчизняних підпри-
ємств у сучасних умовах необхідно звернути увагу 
на концепції його інформаційного забезпечення як 
системи ідей, підходів, принципів, що визначають 
призначення інформації, її зміст, характеристики і 
властивості та вплив на результативність функціону-
вання суб’єктів господарювання.

У зв’язку з цим сьогодні все більшого зна-
чення набуває інформаційна концепція розвитку 
на основі конролінгу, бенчмаркінгу та стратегічних 
карт [6, с. 12]. 

Слід зазначити, що однією із закономірностей 
розвитку неоекономіки є інтелектуалізація підпри-
ємництва, що виражається у зростанні ролі інтегра-
ційного поєднання та взаємозв’язку інформації та 
інтелектуальних ресурсів, у формуванні конкурен-
тоспроможності підприємницьких структур; зміні 
продукту праці: від матеріального до інтелектуаль-
ного; зміні типу підприємництва – від трудового до 
інтелектуального, що характеризується зростанням 
рівня освіченості, духовності і соціальної орієнтації 
підприємницької діяльності [7, с. 254].

Результати проведених досліджень дозволяють 
стверджувати, що інформаційне забезпечення неоеконо-
мічного розвитку підприємства – це комплекс заходів, 
засобів і методів збору, реєстрації, передачі, зберігання, 
опрацювання і надання інформації з метою прийняття 
необхідних управлінських рішень, заснований на плат-
формі інтелектуального потенціалу компанії.

У процесі формування інформаційного забезепе-
чення діяльності компанії в умовах неоекономіки 
важливу роль відіграє його знаннємісткість [9, с. 71], а 
на результативність функціонування впливає рівень 
інформатизації розвитку підприємства (рис. 1).

Таким чином, підвищення рівня інформативно-
інтелектуального контенту сучасного бізнес-плану-
вання веде до зміни концепції економії на розвитку 
праці на протилежну, яка все більше базується на 
творчому потенціалі розробника бізнес-ідей, його 
професіоналізмі та ерудиції.

Згідно зі звітом «Вимірювання інформаційного 
суспільства» Міжнародного Союзу Електрозв’язку 

ООН, Україна займає 68 місце в світі з розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. Усього 
рейтинг охоплює 157 країн. Лідирує вже третій рік 
поспіль Корея, на 2-у місці Швеція, Ісландія на 3-у. 
США перебуває на 17-у місці індексу інформаційно-
комунікаційних технологій, Польща – на 37-у місці. 
Росія в рейтингу на 40-у місці.

Основними причинами відставання рівня інформа-
тизації в Україні є нерозвиненість інформаційної інф-
раструктури, відсутність прагнення у топ-менеджерів 
вітчизняних підприємств до впровадження техноло-
гій електронного бізнесу, недосконалість нормативно-
правової бази у галузі інформатизації, низький рівень 
комп’ютерної та інформаційної обізнаності населення, 
застосування застарілих методів навчання без про-
гресивних інформаційно-комунікаційних технологій. 
Незрозумілим є зазначене становище на фоні наяв-
ного в Україні потенціалу та можливостей.

Україна вже зараз відчуває суттєвий дефіцит кадрів 
у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Але 
порівняно із країнами ЄС чи США, які уже зараз зіткну-
лися з гострою нестачею ІТ-спеціалістів, для нашої кра-
їни ця проблема поки що не набула таких масштабів.

Але ІТ-ринок України динамічно розвивається, 
тому у своїй політиці розвитку ми маємо врахувати 
глобальні тенденції та приділяти велику увагу під-
готовці ІТ-спеціалістів.

Нині у світі приблизно 18,2 млн ІТ-спеціалістів. 
До 2019 року їх кількість може зрости на 45% – до 
26,4 млн. На сьогодні лідером в ІТ є США, які мають 
3,6 млн. розробників, далі йде Індія (2,75 млн). 
За прогнозами експертів, вже у 2018 році ситуація 
зміниться і кількість індійських спеціалістів збіль-
шиться до 5,2 млн проти 4,5 млн американських. 
До цього часу Китай матиме майже 1,9 млн [10].

Тим часом 2014 рік став позитивним для розви-
тку механізму підтримки молодих підприємців у 
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сфері інформаційних технологій. Значну користь у 
вдосконаленні знань програмування приносять біз-
нес-інкубатори, здійснюючи інформаційну та кон-
сультативну допомогу підприємствам на початко-
вому етапі розвитку.

У 2014 році продовжилося помітне зростання 
ринку стартапів та IT-підприємництва. Основою тому 
стали створені за кілька останніх років бізнес-інку-
батори та венчурні компанії, які готові підтримати 
новачків не тільки фінансовими вливаннями, але і 
супроводом проектів на всіх етапах розвитку.

За даними Держкомстату України, обсяг продажу 
товарів через мережу Інтернет підприємствами роз-
дрібної торгівлі у 2013 році становив 1,65 млрд грн, 
або 0,4% від усього роздрібного товарообороту, що на 
47,3% більше, ніж у 2012 році.

Найбільша частка продажу товарів через мережу 
Інтернет у розрізі регіонів в Україні припадає на  
м. Київ і становить 1,25 млрд грн, або 75,8% від 
загального продажу товарів через мережу Інтернет.

На початок 2013 року в Україні нараховувалося 
66,5 тис. суб’єктів господарювання за видом еко-
номічної діяльності «Інформація та телекомуніка-
ції» різних форм власності, на яких працює понад 
280,4 тис. працівників (майже 3% від всього зайня-
того населення держави). Чистий прибуток суб’єктів 
господарювання (юридичних осіб) за цим видом 
діяльності склав 3739,1 млн грн.

За результатами проведеного Держстатом одно-
разового державного статистичного спостереження 
«Використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій та електронної торгівлі на підприємствах», 
яким було охоплено 49 тис. суб’єктів господарю-
вання, встановлено, що 91,1% компаній користува-
лись комп’ютерами у роботі, що на 3,8% більше, ніж 
у попередньому році. Найбільша частка таких підпри-
ємств у розрізі регіонів в Україні припадає на м. Київ, 
Донецьку, Дніпропетровську, Харківську області.

Найвищий рівень комп’ютеризації (99,6%) пока-
зали підприємства, що здійснювали діяльність у 
галузі грошового посередництва, надання кредитів, 
страхування. 62,7% підприємств користувались вну-
трішньою комп’ютерною мережею. Кожне четверте 
підприємство, яке використовувало комп’ютери, 
мало функціонуючу домашню сторінку у внутріш-
ній комп’ютерній мережі (Інтранет) та використо-
вувало бездротовий доступ для своєї внутрішньої 
комп’ютерної мережі [11].

Сьогодні компаніям недостатньо вміти збирати, 
обробляти, накопичувати, використовувати та збері-
гати бізнес-інформацію та підтримувати в актуаль-
ному стані бази даних. Необхідно мати обгрунтовану 
політику відносно управління інформацією та інфор-
маційним середовищем, у якому перебуває компанія, 
для забезпечення результативного якісного покра-
щення її діяльності. Тому основними завданнями 
інформаційної підтримки системи управління розви-
тком суб’єкта господарювання варто визнати: фор-
мування, обробку, використання, зберігання та під-
тримку в актуальному режимі інформації та знань; 
забезпечення менеджменту нормативно-правовою, 
довідково-аналітичною, методичною, прогнозною та 
поточною інформацією, а також комплексом про-
грамних засобів, необхідних для їх аналізу при фор-
муванні управлінських рішень.

Висновки з проведеного дослідження. Сучасний 
інформаційно-інтелектуальний простір будь-якого 
підприємства переповнений надмірною, іноді спо-
твореною та суперечливою інформацією. Вирішення 

даної проблеми потребує систематизації інформацій-
них потоків, а також вирішення організаційних, тех-
нічних, управлінських завдань високого рівня.

У системі інформаційно-інтелектуального забез-
печення підприємств України потрібен комплек-
сний підхід до організації діяльності з урахуванням 
наявного вітчизняного і зарубіжного досвіду, засто-
сування нових методів управління для досягнення 
визначених цілей.

Ефективне використання інформаційного забезпе-
чення неекономічного розвитку вітчизняних підпри-
ємств сприятиме вирішенню таких завдань:

– удосконалення і розвитку політики та системи 
інформатизації бізнес-процесів підприємства з актив-
ним використанням інтелектуальних ресурсів;

– створення інформаційної підтримки діяльності 
окремих структурних підрозділів на основі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій та інте-
лектуальних систем;

– формування та розвитку спеціалізованої вну-
трішньої структури надання інформаційних і теле-
комунікаційних послуг у стратегічно важливих під-
розділах;

– підвищення якості та конкурентоспроможності 
інформатизації процесів виробництва продукції.

Вирішення цих важливих завдань буде означати 
реальне перетворення інформації та знань у справ-
жній ресурс для ефективного неоекономічного розви-
тку підприємства.
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