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Чобіток В. І., Бірюкова К. В., Старенков Д. О. Актуалізація розвитку інформаційної економіки  
в умовах глобальних трансформацій

Мета статті – формування науково-практичних аспектів актуалізації розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій. 
За результатами проведеного дослідження можна сказати, що сучасні інформаційні технології пройшли довгий шлях у своєму розвитку, проте 
ще потребують удосконалення. Адже вже зараз зрозуміло, що в майбутньому для прийняття ефективних управлінських рішень передбачається 
залучення не тільки людського капіталу, але й проривних технологій і штучного інтелекту. Відповідно, більшість країн світу свою стратегію 
розвитку пов’язують із переходом до інформаційної економіки. Найбільших успіхів у переході до інформаційної економіки досягли розвинені кра-
їни світу, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Китай та Японія. Україна, на жаль, на сьогоднішній день займає низькі позиції у 
світових рейтингах стосовно показників, що впливають на процес актуалізації розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних транс-
формацій. Хоча останнім часом в Україні відбуваються інфраструктурні зміни в напрямку комп’ютеризації та інформатизації, зростає ступінь 
їх впливу як на побутовому рівні, так і на рівні корпоративних секторів, активно збільшується кількість інноваційних підприємств. Сутність 
інформаційної економіки полягає у формуванні складних, комплексних явищ, які пов’язані зі змінами в системі продуктивних сил і суспільних від-
носин, направлених на ефективне та раціональне використання інформаційних технологій і творчої праці. Подолання існуючих проблем надасть 
можливість активно розвивати інформаційну економіку України в умовах глобальних трансформацій. Загалом політика розвитку інформаційної 
економіки має бути комплексною та створювати необхідні умови для переходу до неї: економічні, правові та організаційні.
Ключові слова: розвиток, інформаційна економіка, глобальна трансформація, інформатизація, Інтернет, електронне урядування, кібербезпека.
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Chobitok V. I., Biryukova К. V., Starenkov D. О. The Actualized Development of Information Economy in the Context of Global Transformations
The purpose of the article is to form scientific and practical aspects of actualization of the development of the information economy in the context of global 
transformations. According to results of the study, one can say that modern information technologies have come a long way in their development, but they 
need further improvement. It is already clear that the future, for effective managerial decisions, envisages attraction of not only human capital, but also 
breakthrough technologies and artificial intelligence. Accordingly, most countries over the world associate their development strategy with the transition to the 
information economy. The greatest success in the transition to the information economy reached developed countries, including the United States, Germany, 
France, Great Britain, China, and Japan. Regrettably, Ukraine today occupies a low position in the world rankings regarding indicators influencing the process of 
actualizing the development of the information economy in the context of global transformations. Although recently in Ukraine there have been infrastructure 
changes in the direction of computerization and informatization, the degree of their influence both at the domestic level and at the level of corporate sectors is 
increasing, the number of innovative enterprises is actively growing. The essence of the information economy consists in the formation of elaborate, complex 
phenomena that are associated with changes in the system of productive forces and social relations directed towards the effective and rational use of informa-
tion technologies and creative work. Overcoming existing problems will provide an opportunity to actively develop the information economy of Ukraine in the 
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У сучасних умовах стрімкої зміни середовища та 
появи нових вимог суспільства інформаційні 
ресурси та технології стають найважливішими 

джерелами зростання та підвищення рівня конкурен-
тоспроможності економіки.

Відповідно, більшість країн світу свою страте-
гію розвитку пов’язують із переходом до інформа-
ційної економіки. Найбільших успіхів у переході до 
інформаційної економіки досягли розвинені країни 
світу, зокрема США, Німеччина, Франція, Велика 
Британія, Китай та Японія.

Сутність інформаційної економіки полягає 
у формуванні складних, комплексних явищ, які 
пов’язані зі змінами в системі продуктивних сил і 
суспільних відносин, направлених на ефективне та 
раціональне використання інформаційних техноло-
гій і творчої праці.

Такі дослідження мають особливе значення для 
всіх країн світу та зокрема України. Останнім часом 
в Україні відбуваються інфраструктурні зміни в на-
прямку комп’ютеризації та інформатизації, зростає 
ступінь їх впливу як на побутовому рівні, так і на рівні 
корпоративних секторів, активно збільшується кіль-
кість інноваційних підприємств. Адже Україна має 
значний інтелектуально-креативний потенціал. 

Тому важливим і складним завданням, що сто-
їть зараз перед вітчизняною економікою, є вивчення 
процесів переходу до формування нової економічної 
системи – інформаційної економіки.

Засновниками та продовжувачами проблема-
тики актуалізації розвитку інформаційної економі-
ки є зарубіжні та вітчизняні вчені: А. Алексанян [1],  
О. Баранов [2], Дж. Бекаттіні (G. Becattini) [9],  
Д. Белл (D. Bell) [10], Е. Бринйолфссон і Б. Кахін  
(E. Brynjolfsson, B. Kahin) [11], А. Тоффлер (A. Toffler) 
[13], В. Микитенко та О. Гребенюк [3], П. Друкер [4], 
В. Приймак [5], В. Прохорова [6], В. Хаустова, О. Ко-
зирєва та М. Іванов [7], С. Шкарлет [8], та ін. 

У цих роботах досліджується роль інформації 
та інноваційно-креативних знань в умовах глобаль-
них трансформацій, аналізуються такі аспекти, як со-

ціально-економічні наслідки інформаційної револю-
ції, інформаційні ресурси, механізми функціонування 
інформаційної економіки тощо.

Як показав аналіз наукової літератури, прак-
тично немає комплексних досліджень факторів фор-
мування інформаційної економіки, які дозволяють 
оцінити ступінь її розвитку. Проте, незважаючи на 
значну концептуальну базу досліджень актуалізації 
розвитку інформаційної економіки, деякі теоретико-
прикладні питання залишаються дискусійними та по-
требують подальшого уточнення.

Мета статті – формування науково-практич-
них аспектів актуалізації розвитку інформаційної 
економіки в умовах глобальних трансформацій.

У сучасному світі просто неможливо уяви-
ти життя без інформаційних технологій, які 
останнім часом внесли значні кардинальні змі-

ни та використовуються в усіх сферах життя людини 
та суспільства в цілому, відіграючи особливо важли-
ву роль у формуванні інформаційної економіки.

На основі відібраних критеріїв згруповано краї-
ни за ступенем розвитку в них інформаційної еконо-
міки (рис. 1):
 перша модель охоплює країни, які лідиру-

ють у формуванні інформаційної економіки 
(США, Німеччина, Франція, Велика Британія, 
Китай та Японія);

 друга модель охоплює країни, що «наздога-
няють» у розвитку інформаційної економіки 
(Сінгапур, Таїланд, Індія);

 третя модель об’єднує країни, які є аутсайде-
рами інформаційного розвитку (африканські 
країни та деякі країни Азії).

В Україні ситуація з розвитком інформаційної 
економіки непроста, та її не можна віднести до жод-
ної з трьох моделей. Проте вона найближче до другої 
моделі – «наздоганяючого» розвитку. Однак для того, 
щоб наздогнати інші країни в розвитку інформацій-
ної економіки, Україна не має достатньої підтримки 
інвестиційного напряму з боку держави та бізнесу. 

 
 

Країни – лідери в розвитку
інформаційної економіки 

США, Німеччина, Франція, 
Велика Британія, Китай та Японія

Країни, що «наздоганяють» у розвитку
інформаційної економіки

Країни – аутсайдери розвитку
інформаційної економіки

Сінгапур, Таїланд, Індія

Африканські країни та деякі
країни Азії

Моделі розвитку інформаційної економіки у світі

Рис. 1. Моделі розвитку інформаційної економіки у світі
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У своїй науковій праці С. Шкарлет [8] відзначає, 
що протягом останніх років в Україні сформувалися 
такі фактори соціально-економічного, науково-тех-
нічного, управлінського та культурного розвитку на-
ціонального господарства, які можна розглядати як 
певні організаційно-економічні передумови для пе-
реходу до інформаційної економіки. 

Відповідно, український потенціал в розвитку ін-
формаційної економіки вирізняється досить високим 
рівнем розвитку людського капіталу, розвиненою фун-
даментальною та прикладною наукою, але водночас 
відсутнє необхідне бізнес-середовище, яке б сприяло 
впровадженню наукових досягнень для комерційного 
впровадження, а також слабо розвинені державні про-
грами, які сприятимуть розвитку цього напряму.

Тому основним завданням, що стоїть перед 
Україною на даний момент, є процес подолання си-
туації, що склалася. Перш за все, необхідно подолати 
відсталість у розвитку промисловості та вивести ви-
робництво товарів і послуг на рівень міжнародних 
стандартів. При цьому необхідно розвивати високо-
технологічні галузі за найбільш пріоритетними на-
прямками. Слід також створити сприятливі умови для 
інвестицій у розвиток інформаційної економіки та 
розширити підтримку держави і бізнесу цих галузей.

Не менш значними можуть бути перетворення 
на рівні підприємств у результаті переходу 
до інформаційної економіки. Ці зміни мо-

жуть вплинути не тільки на організацію виробництва 
на підприємстві, а й на його структуру. Загалом ці 
трансформації можуть привести до підвищення неза-
лежності персоналу у прийнятті тих чи інших рішень,  
а також до підвищення гнучкості та наукоємності 
підприємств.

Сучасне матеріальне виробництво та інші сфе-
ри діяльності підприємств усе більше потребують 
використання інформаційних послуг, які обробляють 
велику кількість інформації. Використання універ-
сальних технічних засобів обробки всієї інформації 
відіграє важливу роль підсилювача інтелектуальних 
здібностей людини та суспільства в цілому, а засоби 
зв’язку використовуються для спілкування та переда-
чі необхідної інформації.

Інформаційні технології виникли як соціальне 
явище, що визначає положення людства в глобально-
му масштабі, оскільки під час цієї процедури зростає 
популярність інформації. Інформаційні технології 
легко увійшли в життя людства, допомагаючи врегу-
лювати проблеми в усіх сферах діяльності та розши-
рюючи внутрішні та зовнішні відносини.

Інформація, знання та творчість стають осно-
вними стратегічними ресурсами сучасного суспіль-
ства (рис. 2).

Основним напрямом удосконалення системи 
управління на всіх рівнях у сучасних умовах стало 
масове використання інноваційних інформаційних 

технологій, формування на їх основі високоефектив-
них інформаційно-управлінських технологій. Іннова-
ційні інформаційні технології вимагають докорінних 
змін в організаційних структурах управління, його 
положеннях, кадрових ресурсах, системі документа-
ції, обліку та передачі інформації. Особливе значення 
має впровадження інформаційного менеджменту, що 
значно розширює можливості використання інфор-
маційних ресурсів. Розвиток інформаційного управ-
ління пов’язаний з організацією системи обробки 
знань і даних, їх послідовним розвитком до рівня ін-
тегрованих автоматизованих систем управління, що 
охоплюють усі рівні діяльності підприємств.

Останніми роками системи управління у висо-
корозвинених країнах керуються креативни-
ми інформаційними технологіями так звано-

го третього рівня. Вони охоплюють повний інформа-
ційний цикл – генерування інформації (нових знань), 
їх передачу, обробку, використання для перетворен-
ня нового об’єкта, для досягнення нових вищих цілей 
(рис. 3). 

Інформаційні технології третього рівня означа-
ють вищий етап комп’ютеризації системи управління, 
використовуються у творчому процесі, поєднують 
силу інтелектуалізації людського капіталу та потуж-
ність техніки. Повна комплексна інформатизація сис-
теми управління передбачає охоплення таких інфор-
маційно-управлінських процесів: комунікація, збір, 
зберігання та доступ до необхідної інформації, аналіз 
інформації, підтримка окремих видів діяльності, про-
грамування та вирішення спеціальних завдань. 

Слід зазначити, що інформація, як технічне яви-
ще, вивчена досить детально, але обґрунтування її 
якісних характеристик ще не завершено. Загалом те-
орія інформації заклала основу для підходу до теорії 
інформації, який пізніше був застосований до різних 
галузей знань, у тому числі в економіці.

Коли на перший план в економічних відноси-
нах виступає інтелектуалізація людського капіталу, 
інноваційні методи управління підприємствами та 
глобальне використання результатів науково-техніч-
ного процесу, особливого значення набувають інфор-
маційні ресурси, що є підґрунтям для ефективного 
інноваційного розвитку підприємств [12].

Організація Об’єднаних Націй (ООН) [14] опу-
блікувала дослідження та супровідний рейтинг кра-
їн світу за рівнем розвитку електронного урядуван-
ня (E-Government Development Index – дослідження 
Організації Об’єднаних Націй «The United Nations 
E-Government Survey: E-Government for the People», 
що оцінює готовність і здатність урядів у 190 країнах 
використовувати інформаційно-комунікаційні тех-
нології для надання державних послуг громадянам).

У дослідженні наведено дані про рівень розвит-
ку електронного урядування в різних країнах, а також 
систематична оцінка тенденцій використання інфор-
маційно-комунікаційних технологій державними 
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Можливості іннформаційних систем управління в умовах глобальних трансформацій  

Підвищення важливості рішень, що приймаються за рахунок швидкого збору, передачі
та обробки  інформації

Забезпечення своєчасності прийняття рішень щодо управління організацією 
в умовах ринкової економіки

Досягнення підвищення ефективності управління завдяки своєчасному забезпеченню
необхідною інформацією керівників усіх рівнів управління з одного інформаційного фонду

Координування рішень, прийнятих на різних рівнях управління та в різних структурних
підрозділах

Забезпечення підвищення ефективності роботи, обмеження невиробничих втрат тощо
завдяки обізнаності керівництва про поточний стан господарського об’єкта

Можливості інформаційних систем
управління в політичному аспекті 

Використання інформаційних технологій
у соціальній сфері

Створення необхідних умов для доступу людей 
до інформаційних ресурсів з метою 

підвищення їхньої політичної, економічної
та соціальної активності

Сприяння здійсненню процесів прозорості
та демократизації суспільства

Здійснення моні торингу громадської думки
населення щодо основних проблем життя

Створення умов для злагодженого розвитку
суспільства

Передбачення, виявлення й усуення проявів
соціально-економічної напруженості 

Повне та своєчасне урахування потреб
населення  та свідома реакція на ці потреби

Сприяти реалізації принципу соціальної
справедливості при розподілі суспільних благ

Сприяння ефективному функціонуванню
секторів соціальної інфраструктури

Підвищення інтелектуального потенціалу
суспільства, розвиток нових форм дозвілля,

відпочинку та розваг населення

Підвищення ефективності суспільного виробництва, використання природних ресурсів і власності,
поліпшення соціально-економічних умов життя населення та суспільства

Рис. 2. Можливості інформаційних систем управління в умовах глобальних трансформацій

органами. Усі країни, які брали участь у цьому дослі-
дженні, були ранжовані на основі зваженого рейтин-
гового індексу за трьома основними компонентами: 
 ступінь охоплення та якість інтернет-послуг;
 рівень розвитку інформаційно-комунікацій-

них технологій (інфраструктура);
 людський капітал. 

Показник для кожного з трьох компонентів, 
своєю чергою, складається з ряду параметрів, вклю-
чаючи інформаційні послуги та державні вебсайти, 
а також їх доступність для громадян, відносну кіль-
кість користувачів Інтернету, кількість користувачів 
фіксованого та мобільного зв’язку та рівень грамот-
ності населення, нормативну базу та інші фактори. 
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Креативні
інформаційні

технології третього
рівня

повний інформаційний
цикл

повний інформаційний
цикл

Генерування
інформації

(нових знань)

Передача й обробка
інформації

(нових знань)

Використання
інформації

(нових знань)

Досягнення нових
вищих цілей

Рис. 3. Креативні інформаційні технології третього рівня

Рейтинг першої десятки країн за рівнем розвит-
ку електронного урядування та місце України в 
цьому рейтингу за 2020 р. наведено в табл. 1, 

табл. 2 і на рис. 4, рис. 5.
Таблиця 1

Рейтинг першої десятки країн за рівнем розвитку 
електронного урядування та місце України в цьому 

рейтингу за 2020 р.

№ з/п Країна Індекс

1 Данія 0,9758

2 Південна Корея 0,9560

3 Естонія 0,9473

4 Фінляндія 0,9452

5 Австралія 0,9432

6 Швеція 0,9365

7 Велика Британія 0,9358

8 Нова Зеландія 0,9339

9 США 0,9297

10 Нідерланди 0,9228

… … …

69 Україна 0,7119

Джерело: складено за даними [14].

В умовах глобальних трансформацій через ак-
тивний розвиток інформаційних технологій виника-
ють нові виклики та загрози інформаційній безпеці 
особистості, підприємства, країни в цілому, оскільки 
інформаційний простір може використовуватись у 
різних цілях – позитивних чи негативних. Збільшення 
динаміки та масштабів економічних та інформаційних 
загроз у сучасному світі спричиняє невідповідність 

необхідного та існуючого рівнів організації процесів 
прийняття рішень, управління й інформаційної вза-
ємодії державних, громадських і приватних структур 
у сфері безпеки, що особливо характерно для суспіль-
ства з недостатнім фінансуванням і недосконалістю 
кібербезпеки, слабким розвитком і недостатнім упро-
вадженням інформаційних технологій. Водночас не-
достатній захист інформаційних ресурсів призводить 
до витоку важливої особистої, економічної, наукової, 
політичної та іншої інформації, що впливає на процес 
актуалізації розвитку інформаційної економіки.

Таблиця 2

Місце та Індекс України в світі за рівнем розвитку 
електронного урядування

Рік
Місце 

України  
в рейтингу

Індекс 
України Зміни

2020 69 0,7119 ↑ 0,0954

2018 82 0,6165 ↑ 0,1133

2014 87 0,5032 ↓ 0,0621

2012 68 0,5653 –

Джерело: складено за даними [14].

Рейтинг першої десятки країн за рівнем кібер-
безпеки та місце України в цьому рейтингу за 2020 р. 
наведено в табл. 3 та на рис. 6.

Поява Інтернету значно вплинула як на роботу 
окремих підприємств і галузей, так і на розвиток усієї 
економіки країни. Деякі галузі вітчизняної економіки 
отримують певні переваги від використання Інтер-
нету: поява та розвиток нових каналів збуту, впрова-
дження сучасних інноваційних та ефективних бізнес-
моделей, зміна структури. операційних процесів. 
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Рис. 4. Рейтинг країн за рівнем розвитку електронного урядування за 2020 р.
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Рис. 5. Динаміка Індексу України у світі за рівнем розвитку електронного урядування

Таблиця 3

Рейтинг першої десятки країн за рівнем кібербезпеки 
та місце України в цьому рейтингу за 2020 р.

№ з/п Країна Індекс

1 США 100

2 Велика Британія 99,54

3 Саудівська Аравія 99,54

4 Естонія 99,48

5 Південна Корея 98,52

6 Сінгапур 98,52

7 Іспанія 98,52

8 Російська Федерація 98,06

9 ОАЕ 98,06

10 Малайзія 98,06

… … …

86 Україна 65,95

Джерело: складено за даними [14].

Зростання рівня впливу інформаційної еконо-
міки позитивно відобразилося на діяльності багатьох 
великих, середніх і малих підприємств різних галузей 
і на розвиток держави в цілому. Ці підприємства бу-
дують інфраструктуру, забезпечують доступ до Ін-
тернету, створюють інтернет-послуги, пропонують 
товари, послуги та контент в Інтернеті та інше. Інтер-
нет має потенціал впливу на кожну галузь економіки, 
в основному – на основні важелі впливу на галузі тра-
диційної економіки.

Рейтинг першої десятки країн з розвитку Інтер-
нету та місце України в цьому рейтингу за 2021 р. на-
ведено в табл. 4 та на рис. 7.

Отже, за результатами проведеного аналізу 
можна сказати, що Україна, на жаль, на сьо-
годнішній день займає низькі позиції у світо-

вих рейтингах стосовно показників, які впливають на 
процес актуалізації розвитку інформаційної економі-
ки в умовах глобальних трансформацій.



Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ІН
Ф

О
РМ

АЦ
ІЙ

Н
І Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Ї В
 Е

КО
Н

О
М

ІЦ
І

141БІЗНЕСІНФОРМ № 10 ’2021
www.business-inform.net

 

100

90

80
70
60

50
40
30

20
10

0

США

Велика Британія

Саудівсь
ка Аравія

Естонія

Південна Корея

Сінгапур

Ісп
анія

Росій
сь

ка Федерація
ОАЕ

Малайзія

Україна

100
99,54

99,54
99,48

98,52
98,52

98,52
98,06

98,06
98,06

65,95

Рейтинг

Країна

Рис. 6. Рейтинг країн за рівнем кібербезпеки за 2020 р.

Таблиця 4

Рейтинг першої десятки країн з розвитку Інтернету та місце України в цьому рейтингу за 2021 р.  
(за версією Freedom House)

№ з/п Країна Статус Проблеми  
з доступом

Обмеження 
контенту

Порушення 
прав корис-

тувачів
Разом

1 Ісландія Вільний 25 34 37 96

2 Естонія Вільний 25 32 37 94

3 Канада Вільний 23 32 32 87

4 Коста-Ріка Вільний 20 33 34 87

5 Тайвань Вільний 24 31 25 80

6 Німеччина Вільний 22 29 28 79

7 Франція Вільний 23 30 25 78

8 Велика Британія Вільний 23 30 25 78

9 Грузія Вільний 19 31 27 77

10 Італія Вільний 21 30 25 76

… … … … … … …

26 Україна Частково вільний 20 21 21 62

Джерело: складено за даними [14].

Тому для розвитку інформаційної економіки 
необхідно вирішити проблеми, які суттєво на неї 
впливають фактори, а саме:
 ефективніше використовувати технологічний 

потенціал, розвивати ІТ-інфраструктуру;
 налагодити механізми належної державної 

підтримки комп’ютеризації соціально-еконо-
мічних установ;

 розробити механізми залучення інвестицій-
них ресурсів для розвитку процесу інформа-
тизації;

 розвивати структуру суспільного виробни-
цтва, підвищувати рівень розвитку сфери по-
слуг, у тому числі інформаційних;

 підвищувати рівень заробітної плати, особли-
во в інноваційних сферах освіти та науки, що 
значно знизить рівень відтоку вчених за кор-
дон;

 підвищувати рівень фактичної інноваційної 
активності (науки, інноваційних досліджень  
і розробок) за підтримки держави та бізнесу;
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Рис. 7. Рейтинг першої десятки країн з розвитку Інтернету та місце України в цьому рейтингу за 2021 р.  
(за версією Freedom House)

Подолання виявлених проблем надасть мож-
ливість активно розвивати інформаційну економіку 
України в умовах глобальних трансформацій. Загалом 
політика розвитку інформаційної економіки має бути 
комплексною та створювати необхідні умови для пе-
реходу до неї: економічні, правові та організаційні.

ВИСНОВКИ
Отже, сучасні інформаційні технології пройшли 

довгий шлях у своєму розвитку і ще багато в чому по-
требують удосконалення. У майбутньому передбача-
ється активне залучення не тільки людського капіта-
лу, а й технологій і штучного інтелекту для прийняття 
ефективних управлінських рішень. 

Саме Інтернет як різновид інформаційних тех-
нологій є основою розвитку у ХХІ столітті – столітті 
інформаційних технологій. Високий показник сво-
боди користувачів Інтернету вважається ознакою 
розвитку демократії та громадянського суспільства 
в країні. Країни з вільним Інтернетом, де немає дер-
жавних обмежень, найчастіше багаті та розвинені.

За результатами проведеного аналізу можна 
сказати, що Україна, на жаль, на сьогоднішній день 
займає низькі позиції у світових рейтингах стосовно 
показників, які впливають на процес актуалізації роз-
витку інформаційної економіки в умовах глобальних 
трансформацій, хоча має великий потенціал.

Сутність інформаційної економіки полягає 
у формуванні складних, комплексних явищ, які 
пов’язані зі змінами в системі продуктивних сил і 
суспільних відносин, направлених на ефективне та 
раціональне використання інформаційних техноло-
гій і творчої праці.

Подолання існуючих проблем надасть можли-
вість активно розвивати інформаційну економіку 
України в умовах глобальних трансформацій. Загалом 
політика розвитку інформаційної економіки має бути 
комплексною та створювати необхідні умови для пе-
реходу до неї: економічні, правові та організаційні.    
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