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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Масштаби використання комп’ютерної 

техніки, електронного та телекомунікаційного устаткування, програмного 

забезпечення та систем корпоративного управління, інтенсифікація електронної 

комерції, збільшення обсягів експлуатації мобільного та супутникового зв’язку 

призвели до розвитку міжнародного інформаційного бізнесу, який безпосередньо 

впливає  на обсяги світового виробництва інформаційних товарів та надання 

інформаційних послуг, що дає підстави розглядати цю сферу підприємницької 

діяльності як економічну систему, функціонування якої забезпечується 

використанням інтелектуальних ресурсів та високотехнологічних розробок, що 

стрімко поширюються в країнах світу.  

За сучасних умов відбувається ускладнення індустріального виробництва та 

безпрецедентне пришвидшення динаміки процесів глобалізації та інформатизації – 

світовий ринок інформаційних послуг складає 5,8% світового ВВП із 

середньорічним темпом приросту 4,2%. Водночас у всіх сферах діяльності людини 

спостерігається зростання попиту на інформацію та знання (середньорічний темп 

приросту загальносвітових витрат на науково-дослідницькі та дослідно-

конструкторські розробки становить 6,1%), стимулюється створення нових засобів і 

способів його задоволення). Інформаційні технології стають невід’ємною частиною 

повсякденного життя, відбувається розширення їх номенклатури, а виробництво стає 

окремою галуззю національної економіки країн світу – індустрією інформаційного 

бізнесу.  

Враховуючи складність та диверсифікованість структури компаній 

міжнародного інформаційного бізнесу, основним напрямом сучасних міжнародних 

досліджень є виявлення та класифікація бізнес-моделей, використовуваних різними 

корпоративними формами з метою інтенсифікації виробництва високотехнологічних 

товарів та надання інформаційних послуг, включення інформаційних компаній до 

глобальних ланцюгів створення доданої вартості. 

Дослідженням закономірностей розвитку корпоративних форм міжнародного 

інформаційного бізнесу займались  вітчизняні науковці, зокрема Бабій Л.В., 

Вдовиченко Ю.В., Вергун В.А., Заблоцька Р.О., Лук’яненко Д.Г., Орєхова Т.В., 

Панченко Є.Г., Рогач О.І., Русак Д.М., Філіпенко А.С., Циганкова Т.М., Шнирков О.І. 

та інші, а також такі зарубіжні вчені як Вільямсон Дж., Гілтон Д., Друкер П.,  

Дюмулен І., Кац Р., Ландауер Р., Масуда Й., Махлуп Ф., Порат  М., Стоуньер, Т., 

Умесао Т., Хілл В.,  Шеннон К. та інші. 

Проблемам розвитку та особливостей функціонування інформаційної  

індустрії присвячено роботи вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема 

Абросімова В.К., Агафонової А.Н., Бажала Ю.М., Варфоломєєвої Ю.А.,  

Євтодієвої Т.Є., Жаворонкової Г.В., Зернецької О.В., Іванової В.В., Ладиченко К.І., 

Лазарєвої С.Ф., Ліхтенштейна В.Є., Майорова С.І., Макаренка Є.А., Нікітіна А.В., 

Петрової Е.А., Подпругіна С.Д., Смірнової Л.А., Тихомирової В.П.,  

Хорошилової А.В., Устінової Н.Г., Шуть О.Н., Тсай В., Ровлей П., Холкомбера Р. 
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У фундаментальних працях закордонних та вітчизняних вчених розкрито 

сутнісні характеристики постіндустріальних детермінант розвитку інформаційного 

суспільства та трансформації економічних систем країн світу в умовах 

інформатизації виробництва, з’ясовано загальні закономірності функціонування 

інституційної структури системи регулювання сектору надання інформаційних 

послуг, визначено основні умови забезпечення інформаційної безпеки держави, 

розроблено теоретичні моделі та досліджено окремі механізми функціонування 

різних форм корпоративного інформаційного бізнесу. Однак недостатньо 

вирішеними залишаються деякі аспекти регулювання виробництва, не приділено 

увагу впливу корпоративної структури компаній міжнародного інформаційного 

бізнесу на забезпечення захисту інформації ІТ-компаніями. Вагоме значення 

вищезгаданої проблеми, недостатність наукових досліджень та практичних заходів її 

розв’язання зумовили актуальність і вибір теми дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язано з тематикою науково-дослідницьких робіт Національного 

університету водного господарства та природокористування, зокрема науково-

дослідної теми 0114U001156 «Забезпечення сталого розвитку світової 

постіндустріальної економіки» 2013–2017 рр. та держбюджетної теми 0114U006433 

«Науково-технологічний розвиток корпоративної економіки на основі паритету 

цивільної та військової продукції та інформаційної безпеки» 2014–2016 рр. В рамках 

цих тем особисто автором уточнено та поглиблено  сутність поняття «міжнародний 

інформаційний бізнес» та складено класифікацію форм його здійснення, проведено 

дослідження із виявлення тенденцій розвитку інформаційного бізнесу в світі, 

досліджено новітні напрями діяльності у сфері інформаційних технологій, а також 

надано визначення потенціалу України щодо інформаційних технологій).  

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розвиток 

інституційних форм міжнародного інформаційного бізнесу, а також розроблення 

науково-практичних рекомендацій щодо формування механізмів їх ефективної 

імплементації в Україні. 

Досягнення визначеної мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:  

– розкрити сутнісні характеристики міжнародного інформаційного бізнесу в 

умовах глобалізації; 

– визначити концептуальні засади функціонування міжнародного 

інформаційного бізнесу як інноваційного напрямку діяльності багатонаціонального 

підприємства; 

– з’ясувати закономірності розвитку корпоративних форм міжнародного 

інформаційного бізнесу; 

– проаналізувати сучасні тенденції та особливості функціонування 

міжнародного інформаційного бізнесу; 

– визначити фактори успішної діяльності міжнародних інформаційних 

компаній в глобалізованому інформаційному середовищі; 
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– встановити закономірності здійснення міжнародного інформаційного 

бізнесу в конкурентних умовах;  

– виявити детермінанти трансформації інтернаціоналізованих корпоративних 

інформаційних систем на сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

– розробити систему оцінювання ефективності інтернаціоналізованих бізнес-

процесів в міжнародній інформаційній системі; 

– обґрунтувати концептуальну модель створення національної інформаційної 

системи України. 

Об’єктом дослідження є особливості розвитку корпоративних форм 

міжнародного інформаційного бізнесу. 

Предметом дослідження є закономірності, умови, чинники  та організаційно-

економічні механізми розвитку корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу в умовах глобалізованих викликів та загроз. 

Методи дослідження. Об’єкт та предмет дослідження зумовили вибір 

теоретико-методологічних засад і методів його проведення. Теоретичною базою 

дослідження є праці вітчизняних та зарубіжних науковців. У процесі виконання 

дослідження використано низку загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження: методи аналізу та синтезу, історичний, системний, логічний та 

діалектичний – при дослідженні ґенези теоретичних засади розвитку форм 

міжнародного бізнесу (пп. 1.1, 1.2, 1.3, 3.1); метод порівняльного аналізу – для 

виявлення тенденцій інформаційного розвитку країн світу, окремих компаній-

монополій та результатів конкурентних відносин між ними (пп. 2.1, 2.2, 2.3); 

економіко-математичне моделювання, кореляційний і регресійний аналіз – при 

побудові економетричної моделі експорту інформаційних послуг українськими 

інформаційними компаніями (пп. 3.2, 3.3); графічний – для наочного подання 

матеріалу. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти 

України, статистичні дані Державної служби статистики України, статистичні дані та 

аналітичні публікації Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 

Організації економічного співробітництва та розвитку, Інтернет-ресурси, матеріали 

наукових конференцій та інші публікації з проблематики розвитку корпоративних 

форм міжнародного інформаційного бізнесу, представлені як у наукових, так і 

періодичних виданнях.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в систематизації 

теоретичних положень та обґрунтуванні практичних рекомендацій щодо розвитку 

корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу. 

Найвагоміші результати, які характеризують наукову новизну й особистий 

внесок автора, полягають у такому:  
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удосконалено:  

– концептуальну модель інституційного оформлення національної 

інформаційної системи, яка передбачає інтеграцію та синхронізацію інформаційних 

систем національних, державних та приватних інформаційних підприємств в 

мережеві економічні системи. Визначено, що основними передумовами створення 

національної  інформаційної системи є економетрично встановлені залежності між 

корпоративною формою інформаційних підприємств та їх конкурентоздатністю на 

зовнішніх ринках, а також між темпами зростання виробництва інформаційних 

товарів та послуг і темпами економічного зростання країни. Реалізація такого 

підходу створює умови для інтенсифікації економічного зростання України та 

включення вітчизняних інформаційних компаній до глобальних ланцюгів створення 

вартості; 

– трактування поняття «міжнародний інформаційний бізнес» як форми 

здійснення підприємницької діяльності, що передбачає проведення комерційних 

операцій з міжнародними контрагентами з метою отримання вигоди за рахунок 

конкурентних можливостей і переваг, отриманих підприємством в результаті 

широкого використання у виробництві новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій та інформаційних ресурсів. Це дозволило розширити понятійно-

категоріальний апарат та методичні підходи до дослідження розвитку корпоративних 

форм міжнародного інформаційного бізнесу, встановити основні сутнісні 

характеристики цього явища, а також визначити межі, в яких виникає ця категорія, а 

також логічно-семантичні співвідношення терміна «інформаційний бізнес» із такими 

поняттями як «інформаційна компанія», «електронний бізнес» та «електронна 

комерція»;  

– сутнісні риси міжнародного інформаційного бізнесу як масштабної 

економічної системи, яка функціонує на основі створення інтелектуальних ресурсів 

та високотехнологічних розробок. Запропонований підхід, на відміну від існуючих, 

полягає у виділенні нових особливостей ідентифікації рівня ефективності 

підприємницької діяльності в сфері міжнародного інформаційного бізнесу, таких як: 

темпи впровадження інновацій в комунікаційній системи підприємства, здешевлення 

зв’язку та логістичних послуг, збільшення обсягів реалізації ділової інформації, 

обороту е-комерції, надання послуг в сфері теле- та радіо індустрії, зростання обсягів 

виробництва та реалізації реклами в Інтернеті;  

– способи підвищення конкурентоспроможності компаній міжнародного 

інформаційного бізнесу на основі їх переходу від традиційних до новітніх 

корпоративних форм здійснення міжнародної бізнес-діяльності, що, на відміну від 

існуючих, дозволяє ефективно диверсифіковувати економічні ризики у політичній, 

державній, військовій, гуманітарній та науково-технічній сферах та сприяє 

включенню міжнародних інформаційних  компаній до глобальних ланцюгів вартості. 

Розроблений підхід дозволяє визначити напрями удосконалення інструментів 

регулювання ринків інформаційних технологій в країнах світу;  
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набули подальшого розвитку:  

– систематизація парадигмальних засад концентрації та консолідації капіталу 

у сфері інформаційних технологій і формування корпоративних форм реалізації 

міжнародного інформаційного бізнесу, а також процесів глобалізації інформаційних 

послуг та реалізації інформаційних товарів в Інтернет-середовищі, які включають 

системи розроблення, виробництва і маркетингу програмних продуктів, призначених 

для поширення в країнах світу. Це дозволило визначити шляхи впровадження 

сучасних інформаційних технологій в діяльність міжнародних інформаційних 

корпорацій та визначити і вирішити проблеми, пов’язані з керуванням бізнес-

процесами в інформаційній сфері; 

– дослідження взаємозв’язку між темпами створення новітніх інформаційних 

товарів та послуг і темпами оновлення національних інформаційних ресурсів та на 

систему оброблення  інформації в корпоративних інформаційних системах. Це 

створило умови для перегляду усталеної методології забезпечення безпечного 

функціонування інформаційних систем приватних та державних компаній, 

модифікації систем захисту корпорацій в інформаційному середовищі від внутрішніх 

та зовнішніх шоків різної інтенсивності;  

–  визначення ролі електронної комерції як форми екстернаціоналізації 

інформаційної системи підприємства, що є складним ієрархічним утворенням, 

компонентами якого є інформаційно-комунікаційні технології різного призначення у 

поєднанні із апаратними засобами – комп’ютерами, що використовуються з метою 

реалізації корпорацією бізнес-моделі, що дає можливість ефективно використовувати  

переваги електронної комерції в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів. Основні положення 

дисертації, теоретичні підходи, висновки і практичні пропозиції автора щодо 

визначальних напрямів розвитку корпоративних форм міжнародного 

інформаційного бізнесу можуть бути використані при розробленні концептуальних 

засад трансформації систем розповсюдження та збереження інформації українськими 

ІТ-компаніями. Основні положення, висновки та результати дисертаційного 

дослідження впроваджено в практичну діяльність Управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Рівненської обласної державної (довідка 

№2802/02-23/17 від 23.08.2017 р.), Рівненської торгово-промислової палати (довідка 

№ 56.03/370 від 07.09.2017 р.), Управління міжнародного співробітництва та 

європейської інтеграції Рівненської обласної державної адміністрації (довідка 

№3014/02-35/17  від 30.08.2017 р.).  

Результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному 

процесі Національного університету водного господарства та природокористування, 

де удосконалено навчальні програми дисциплін «Міжнародна економіка» та 

«Інформатизація світогосподарського розвитку». Вказані дисципліни викладаються 

для студентів, які навчаються за спеціальностями «Міжнародна економіка»,  

«Міжнародні економічні відносини». Практичне впровадження наукових здобутків 

дисертанта втілено в розроблених науково-методичних комплексах дисциплін, 
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підготовці навчального посібника «Інформатизація світогосподарського розвитку». 

Методичні розробки та навчальний посібник автора використовувалися при 

організації керівництва дипломними роботами студентів. (довідка № 001-1420 від 

19.10.2017 р.)  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною 

науковою працею. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на 

захист, отримані здобувачем самостійно. З наукових праць, які видані у 

співавторстві, в дисертації використано ті ідеї та положення, що є результатом 

особистої роботи здобувача і становлять його індивідуальний внесок. 

Апробація результатів дослідження. Основні наукові положення і висновки, 

зроблені автором дисертаційного дослідження, обговорено та схвалено на кафедрі 

міжнародних економічних відносин Національного університету водного 

господарства та природокористування, а також покладено в основу доповідей на 

таких науково-практичних конференціях: VI Міжнародна науково-практична 

конференція «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних 

трансформацій» (Одеса, 2014 р.); VІ Міжнародна науково-практична конференція  

«Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті 

євроінтеграції» (Рівне, 2014 р.); ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної 

економіки» (Острог, 2015 р.); І Міжнародний науково-практичний форум «НАУКА І 

БІЗНЕС» Тема форуму «Економіка знань» (Дніпропетровськ, 2015 р.); І Міжнародна 

науково-практична конференція «Інституціоналізація процесів євроінтеграції: 

суспільство, економіка, адміністрування» (Рівне, 2016 р.); Всеукраїнська науково-

практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи регулювання 

міжнародних економічних відносин» (Київ, 2016 р.); ІV Міжнародна науково-

практична Інтернет-конференція «Фінансова система країни: тенденції та 

перспективи розвитку» (Острог, 2017 р.); Всеукраїнський економічний форум з 

міжнародною участю (в онлайн форматі) «Розвиток малого та середнього бізнесу в 

умовах глобалізації світової економіки» (Житомир, 2017 р.); ХІІ Міжнародна 

науково-практична Інтернет-конференція аспірантів, молодих учених та науковців 

«Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону» (Кременчук, 2017 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 17 наукових праць 

загальним обсягом 6,41 а.а. (з них 4,4 а.а. належать особисто автору) – 7 наукових 

статей (4,77 а.а., з них 3,1 а.а. – авторські), з них 6 статей у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних,1 – в іноземному науковому виданні та 9 матеріалів і тез 

доповідей на наукових конференціях (1,64 а.а., особисто автора – 1,33 а.а.) 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку 

умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 232 сторінки друкованого тексту. 

Основний текст викладено на 168 сторінках, що містять 27 аналітичних таблиць і 26 

рисунків. Список використаних джерел з 218 найменувань подано на 20 сторінках. 

Робота містить 13 додатків розміщених на 22 сторінках, включаючи 10 таблиць та 2 

рисунка. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, проаналізовано ступінь її 

розроблення у працях зарубіжних і вітчизняних учених, окреслено мету і завдання 

дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, надано відомості про їх апробацію та 

впровадження, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі «Теоретичні засади розвитку форм міжнародного 

бізнесу» розкрито економічну сутність  «міжнародний інформаційний бізнес») як 

фактора світового економічного зростання, запропоновано авторське визначення 

цього терміна, виявлено основні закономірності генезису інформаційного бізнесу в 

умовах трансформації практичних бізнес-моделей здійснення підприємницької 

діяльності та впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ), виокремлено 

основні риси інтеграційних процесів у сфері міжнародного інформаційного бізнесу 

на сучасному етапі.  

Основними ознаками міжнародних компаній, які здійснюють підприємницьку 

діяльність із використанням ІТ, є самостійне створення власного інформаційного 

продукту та наявність комерційних відносин між фірмою та споживачами. Існує 

практика отримання інформації шляхом її замовлення на умовах нерозголошення 

переданої інформації та оплати її вартості замовником. Ключовими учасниками 

міжнародної інформаційної бізнес-діяльності є багатонаціональні підприємства 

(БНП). При веденні бізнесу за кордоном БНП отримують нові порівняльні переваги 

та підвищують свою внутрішню та міжнародну конкурентоспроможність. Розкриття 

основних сутнісних характеристик поняття «міжнародний інформаційний бізнес» 

дозволило запропонувати його авторську дефініцію – форма здійснення 

підприємницької діяльності, яка передбачає проведення комерційних операцій з 

міжнародними контрагентами з метою отримання прибутку за рахунок 

конкурентних можливостей і переваг, отриманих підприємством в результаті 

широкого використання у виробництві новітніх ІТ.  Концентрація та оброблення 

значних масивів даних, необхідність своєчасної їх передачі в рамках міжнародних 

інформаційних компаній визначає розвиток організаційних форм об’єднання 

підприємств, які є учасниками інтеграційних процесів. Такі утворення різняться за 

складністю організаційної структури в межах самих компаній і можуть набувати 

різних форм: від корпорацій – найпростіша форма внутрішньої інтеграції 

підприємств, до стратегічних альянсів – форма інтеграції, яка передбачає об’єднання 

компаній, які можуть здійснювати діяльність в різних галузях економіки. 

Проміжними формами об’єднань інформаційних підприємств є асоціації, 

конгломерати, картелі, трасти, промислові холдинги, фінансово-промислові групи та 

консорціуми. Встановлено, що процеси концентрації в сфері міжнародного 

інформаційного бізнесу відбуваються під впливом розвитку ІТ, а також обумовлені 

складністю та високою витратністю створення інформаційної інфраструктури, і саме 

тому ІТ компанії або передають частину бізнес-процесів на умовах аутсорсингу 

бізнес-партнерам, або шляхом інтеграції концентрують фінансові та технологічні 

ресурси всередині бізнес-об’єднання (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема інтеграції міжнародного бізнесу від 

простих форм до корпоративних 

Джерело: складено автором. 

 

Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу 

безпосередньо залежить від темпів впровадження високотехнологічних інновацій в 

усіх сферах підприємницької діяльності та обумовлюється попитом на інформацію 

як товар і стратегічний ресурс.  

У другому розділі «Динаміка інформаційного бізнесу в системі глобалізації 

світової економіки» проаналізовано сучасні тенденції та особливості здійснення 

міжнародного інформаційного бізнесу в країнах світу, проведено порівняльний 

аналіз стратегій діяльності інформаційних компаній в глобалізованому 

інформаційному середовищі, встановлено закономірності здійснення міжнародного 

інформаційного бізнесу в конкурентних умовах.  

Встановлено, що основною тенденцією, яка обумовлює розвиток компаній,  

що надають інформаційні послуги з широким використанням ІТ в різних країнах 

Форми міжнародного бізнесу 
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світу, є діджиталізація ключових бізнес-процесів та оцифрованість інформації як 

товару – промислові підприємства, які здійснюють традиційну виробничу діяльність, 

перенаправляють інвестиційні ресурси в сферу ІТ. В різних корпоративних формах 

міжнародного інформаційного бізнесу спостерігаються відмінності у моделях 

ведення бізнесу (табл. 1). 

Таблиця 1  

Корпоративні форми провідних ІТ компаній світу 

 

Корпоративна 

форма 

міжнародного 

інформаційного 

бізнесу 

Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продаж, 

млн дол. 

Сукупні 

активи, 

млн дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  % 

Частка 

зарубіжних 

активів,  % 

Співвідношення між 

часткою закордонних 

продажів і часткою 

зарубіжних активів 

1 Корпорація 

Apple 215,639 321,686 65 39 1,67 

AT&T 146,801 402,672 4 5 0,80 

Dell 

Technologies 
50,911 45,122 52 29 1,79 

HP 48,238 29,01 63 58 1,09 

Vodafone Group 59,013 192,587 85 90 0,94 

Telecom Italia 21,467 77,55 25 12 2,08 

Telefonica 51,407 133,882 72 77 0,94 

Sony 71,968 148,037 71 24 2,96 

2 
Стратегічний 

альянс 

Samsung 

Electronics 
171,126 206,55 90 31 2,90 

Intel 55,355 101,459 80 29 2,76 

Nippon 

Telegraph and 

Telephone 

102,468 186,77 16 32 0,50 

Deutsche 

Telekom 
75,368 156,686 64 64 1,00 

America Movil 51,97 75,349 67 46 1,46 

3 Концерн 

Hon Hai 

Precision 

Industry 

135,996 70,038 99 91 1,09 

Toshiba 50,165 48,083 59 36 1,64 

Orange 43,805 99,54 54 57 0,95 

4 Асоціація 

International 

Business 

Machines 

81,741 110,495 63 54 1,17 

BT Group 27,426 61,345 22 10 2,20 

5 
Фінансово-

промислова група 

Softbank Group 81,271 183,851 55 66 0,83 

Cisco Systems 49,247 121,652 47 20 2,35 

Джерело: складено автором на основі даних з United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD’s).  

 

Розширення сфери діяльності інформаційних компаній в країнах світу 

спостерігається, в першу чергу, в групі найбільш економічно розвинених країн, 

насамперед серед країн ОЕСР, де створення інноваційних екосистем розпочалося на 

початку 1970-х років ХХ ст. Серед проаналізованих країн Фінляндія, Швейцарія, 

Швеція, Сінгапур, Нідерланди і США мають найвищу еластичність чистого 

приведеного прибутку до інвестицій в ІТ: кожен 1 дол. США, що вкладається в 

інноваційні технології забезпечує інвестору в середньому 0,5–0,7 дол. США чистого 
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прибутку. Прибутковість інвестицій в сферу ІТ визначає зростання кількості 

компаній, які в операційній діяльності частково або повністю використовують 

інновації. Так, в країнах ЄС частка підприємств, які інвестують в розвиток ІТ, у 

2017 р. склала 79,6%. На другому місці знаходяться країни Північної та Південної 

Америки – 67,7%, на третьому – країни Азійсько-Тихоокеанського регіону з часткою  

43,9%. В країнах Африки лише 21,8% підприємств інвестують в ІТ.  

Необхідність використання провідними інформаційними компаніями світу 

різних стратегій та бізнес-моделей підприємницької діяльності пояснюється високим 

рівнем конкуренції в усіх сегментах ринку ІТ послуг. Більшість інформаційних 

компаній здійснюють операційну діяльність в кількох секторах інформаційного 

ринку одночасно за допомогою створення розширеної мережі компаній, 

представлених в різних галузях, з метою максимізації прибутків та отримання ефекту 

масштабу. Виробництво інформаційної продукції є провідним напрямом діяльності 

міжнародних інформаційних компаній.  

У третьому розділі «Забезпечення розвитку міжнародного інформаційного 

бізнесу в Україні» наведено детермінанти трансформації корпоративних 

інформаційних систем на сучасному етапі розвитку ІТ, розроблено алгоритм оцінки 

ефективності аутсорсингу бізнес-процесів в інформаційній системі корпорації, 

обґрунтовано концептуальну модель створення національної інформаційної системи 

України.  

Одним із найважливіших сегментів ринку ІТ є ІТ-аутсорсинг, що включає 

широкий спектр як взаємозалежних, так і самостійних послуг, потреба в яких 

визначається цілями й завданнями, що стоять перед підприємствами й організаціями. 

Розроблено методологію формування корпоративних показників ефективності 

постачальників послуг ІТ-аутсорсингу (ПЕА) й надано рекомендації щодо 

підготовки й виконання визначених робіт на основі аутсорсингу. Запропонований 

алгоритм визначення якісних параметрів ефективності надання послуг у сфері  

ІТ-аутсорсингу дозволяє модифікувати наявну в замовника бізнес-модель. З метою 

кількісної оцінки та виявлення найбільш ефективних українських інформаційних 

компаній та визначення бізнес-моделей їх діяльності розроблено інтегральну оцінку 

успішності українських ІТ-компаній, побудова якої здійснюється на основі 

математичної моделі розрахунку головних компонент.  

В рамках адаптації цієї економетричної моделі до інформаційного ринку 

оцінено зовнішні та внутрішні фактори діяльності інформаційних підприємств і 

визначено, наскільки можливим є вихід на інформаційний ринок певної країни для 

вітчизняних інформаційних компаній. Для оцінки успішності ІТ бізнесу було 

сформовано статистичну базу дослідження, до якої увійшли показники діяльності 50 

найбільших інформаційних компаній України). В результаті розрахунків отримано 

функцію інтегральної оцінки ІТ компаній із головними компонентами у такому 

вигляді: 
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Fкомп=|-0,005173961*x1-0,647496572*x2-0,022984748*x3+0,696771773*x4-           

0,024290464*x5-0,003151013*x6+0,002983752*x7|              (1) 
де: x1 – кількість представництв в Україні, x2 – кількість спеціалістів в Україні, x3 – кількість нових 

співробітників, x4 – кількість зайнятих технічних спеціалістів, x5 – кількість відкритих вакансій,  

x6 – мінімальна вартість виконання проекту, x7 – вартість робочої години.     

 

Оцінка рівня внутрішньої конкуренції в країнах-імпортерах української ІТ 

продукції також проводилася методом головних компонент. 

Отримано функцію інтегральної оцінки рівня конкуренції в країні із 

головними компонентами: 

 

Fкраїни=|0,0031570*x1+0,0260192*x2-0,0159458*x3+0,0048968*x4+0,0032047*x5-

0,0036851*x6+0,0030294*x7 |         (2) 

де: x1 – ВВП за ПКС, x2 – загальний експорт послуг, x3 – експорт послуг у сфері ІТ, x4 – витрати на 

НДДКР, x5 – кількість патентів, x6 – кількість абонентів Інтернету, x7 – кількість абонентів 

широкосмугового Інтернету. 

 

Якщо Fкомп > Fкраїни, то відповідна ІТ-компанія є конкурентоздатною на 

відповідному ринку ІТ послуг і може успішно протидіяти наявним в країні 

екзогенним та ендогенним шокам. Якщо Fкомп < Fкраїни, то компанія буде вимушена 

або здійснювати аутсорсинг окремих бізнес-процесів для ІТ-компаній певної країни, 

або об’єднуватися із іншими українськими ІТ-компаніями, переходячи до нових 

корпоративних форм ведення інформаційного бізнесу. Отримані значення Fкомп та 

Fкраїни показують, в якій мірі компанії, що розглядають можливість виходу на 

відповідні інформаційні ринки, зможуть на рівних конкурувати із вже 

представленими там ІТ-компаніями. Зазначимо, що серед українських компаній 

найвища інтегральна оцінка складає 512, тобто доступними для найбільш 

конкурентоздатної української компанії є країни, що посідають від 24-го місця в 

отриманому рейтингу (до рівня  Бельгії). У разі, якщо відбувається включення 

компанії до глобальних ланцюгів створення доданої вартості в секторі ІТ або якщо 

компанія розглядає можливість виходу на ринки відповідних країн, виникає потреба 

в ускладненні її організаційної структури, її корпоратизації або об’єднанні з іншими 

учасниками ринку. Можна стверджувати, що за інших рівних умов об’єднання двох 

перших за рейтингом українських ІТ компаній дозволить їм вийти на ринок 

інформаційних товарів і послуг Польщі. З урахуванням нашого припущення про те, 

що темп приросту обсягів виробництва ІТ товарів та надання ІТ послуг 

безпосередньо впливає на темпи приросту ВВП країни, розроблено регресійну 

модель, в якій у відповідність залежній змінній – приросту доданої вартості у ВВП 

(ВВП) ставились незалежні змінні – темп приросту кількості працівників у сфері 

НДДКР (ПР), темп приросту доданої вартості в загальній вартості вироблених ІТ 

товарів та послуг (ІТ), темп приросту доданої вартості в загальній вартості 

традиційних для України галузей машинобудування (МШ) та сільського 

господарства (СГ). В результаті проведених розрахунків отримано рівняння регресії: 
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ВВП=7,12+0,28×ПР+0,79×ІТ-0,18×МШ+0,11×СГ            (3) 

 

де ВВП – темп приросту ВВП країни, ПР – темп приросту кількості працівників у сфері НДДКР,  

ІТ – темп приросту доданої вартості в загальній вартості вироблених ІТ товарів та послуг, МШ – 

темп приросту доданої вартості в загальній вартості продукції машинобудування, a0... а3 – 

коефіцієнти, що характеризують ступінь впливу кожної із незалежних змінних на темп приросту 

доданої вартості у ВВП.  

 

З трьох факторів, що мають позитивний вплив на зростання економіки, 

найбільш важливим є темп приросту доданої вартості у виробництві інформаційних 

товарів та послуг, підвищення якого на 1% забезпечує зростання ВВП на 0,79%. Слід 

підкреслити, що позитивний вплив на збільшення ВВП має і темп приросту кількості 

працівників, зайнятих у сфері НДДКР, та виробництво сільськогосподарської 

продукції. Коефіцієнт перед 3-м фактором є від’ємним, що засвідчує наявність 

зворотного зв’язку між незалежною і залежною змінними, тобто збільшення 

значення фактора на 1% призводить до зменшення ВВП. Отриману залежність 

можна пояснити, наприклад, тим, що машинобудування в більшості країн світу є 

дотаційною та високовитратною галуззю економіки, а ефект від підтримки 

машинобудування відчувається в економіці із певним лагом. Для перевірки 

адекватності моделі використовувалися стандартні тести, в першу чергу коефіцієнт 

детермінації R
2
, значення якого склало 0,83, що, враховуючи кількість спостережень 

(29), є показником високої достовірності моделі, тобто дисперсія значень приростів 

ВВП в цілому відповідає реальним показникам. Р-значення для коефіцієнтів склали, 

відповідно, 0,044, 0,041, 0,022 та 0,037, тобто всі розраховані коефіцієнти є 

значущими і меншими за встановлений рівень значущості 0,05. Розвиток ІТ в Україні 

безпосередньо впливає на темпи економічного зростання та збільшення доданої 

вартості у валовому випуску, фактично спостерігається тенденція до заміщення 

традиційних галузей економіки інноваційними. Зважаючи на це в Україні має 

розпочатися активне залучення інвестицій у розвиток ІТ, перехід від експлуатації 

розроблених закордоном операційних систем до створення власних інформаційних 

товарів та послуг в рамках національної інформаційної системи (НІС) України. 

Концептуальну модель створення НІС України в умовах виробничої кооперації 

українських ІТ компаній наведено на рис. 2.  

Основним напрямом підвищення інформаційної безпеки ІТ підприємств 

України є створення ефективних інформаційних систем протидії зовнішнім і 

внутрішнім економічним і політичним шокам, відповідних нормативно-правових та 

фінансових передумов для розбудови інфраструктури збереження та захисту 

інформації та безпечного надання інформаційних послуг.  
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Детермінанти 

Інформаційне 
середовище 

максимально 
диверсифікована 
географічна 
структура.  

глобальна 
діяльність; 

впровадження 
штучного інтелекту; 

цілодобова 
діяльність он-лайн. 

 

Моделі поведінки 

оптимізація 
використання наявних 
ресурсів; 

виникнення нових 
концептуальних моделей 
створення даних; 

модифікація моделей 
обробки даних; 

архітектури програмної 
та апаратної систем 
корпорації. 

 

Інформаційна 

інфраструктура  
автоматизований 
розподіл бізнес-
процесів між філіями 
корпорації; 

інтеграція ІТ в усі 
бізнес-процеси; 

збільшення ролі ЗМІ; 

мережна трансляція 
даних. 

 

СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ 

Г
Л

О
Б

А
Л

Ь
Н

И
Й

  
ІН

Ф
О

Р
М

А
Ц

ІЙ
Н

И
Й

 П
Р

О
С

Т
ІР

 НАЦІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

Передумови створення: лібералізація зовнішньої торгівлі, корпора-

тивізація компаній інформ. бізнесу, інтелектуалізація виробництва, 

інформатизація життя людини 

Комітет із питань свободи 

слова та інформаційної 

політики 

 

Міністерство інформаційної політики С
у
б

’є
к

т
и

 

р
ег

у
л

ю
в

а
н

н
я

 

Міжнародні 

організації 

Інформаційна 

безпека 

Міжнародний 

імідж 

ІТ як фактор 

економічного зростання 

Об’єкти: 

-місцеві виробники; 

-БНП; 

-малі інформаційні 

компанії; 

-ІТ кластери 

 

Об’єкти: 

-міжнародний 

бренд; 

-патентний 

захист 

Об’єкти: 

-включення до глобальних 

ланцюгів вартості; 

-кооперація та об’єднання 

із БНП країн світу 

СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦНИХ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 

Цілі національної інформаційної системи – забезпечення інформаційної безпеки 

приватних та державних ІТ компаній, інтенсифікація темпів економічного, зростання, 

покращення міжнародного іміджу 

Фактори корпоратизації ІТ-підприємств 

 Створення комп’ютерно-

інформаційної платформи 

 

Розвиток єдиного інформ. 

простору 

Включення до 

глобальних ланцюгів 

вартості 

Проблеми створення національної інформаційної системи: 
Нормативно-правові: - повільна реалізація законодавчих змін. Регуляторні: - бар’єри для бізнесу; 
- ускладнений захист інтелектуальних прав; тривалі регуляторні процедури; непрозорість; корупція. 
Інституційні: - обмеженість повноважень Міністерства інформаційної політики України. 
Фінансування і кадрове забезпечення. 

  

 

Шляхи вирішення 

Економічне регулювання: пільгове оподаткування, захист прав інтелектуальної 

власності, державна підтримка сфери ІТ 

 

 

Тактичний рівень Стратегічний рівень 

Створення Інтернет браузера та текстового 

редактора 

 

Об’єднання державних та приватних ІТ-

підприємств в одну інформаційну систему 

 

Модель впливу виробництва ІТ на темпи економічного зростання: 
ВВП=f(ПР; ІТ; МШ;СГ) 

де ВВП – темп приросту ВВП країни, ПР – темп приросту кількості працівників у сфері НДДКР,  
ІТ – темп приросту доданої вартості в загальній вартості вироблених ІТ товарів та послуг, МШ – 
темп приросту доданої вартості в загальній вартості продукції машинобудування, СГ – темп 
приросту доданої вартості в загальній вартості продукції сільського господарства. 

РЕЗУЛЬТАТ: найбільш важливим є темп приросту доданої вартості у виробництві інформаційних 
товарів та послуг, підвищення якого на 1% забезпечує зростання ВВП на 0,79% 

 Модель оцінки конкурентоздатності ІТ-підприємств: 
F =  (Φg/)*Fg 

Основні компоненти для компаній-виробників ІТ: кількість представництв в Україні, кількість 
спеціалістів в Україні, кількість нових співробітників, кількість зайнятих технічних спеціалістів, 
кількість відкритих вакансій, мінімальна вартість виконання проекту, вартість робочої години. 

Основні компоненти для країн-імпортерів ІТ: ВВП за ПКС, загальний експорт послуг, експорт 

послуг у сфері ІТ, витрати на НДДКР, кількість патентів, кількість абонентів Інтернет. 
РЕЗУЛЬТАТ: Доступні країни (оцінка середовища) – Бельгія, Швеція, Швейцарія, Сінгапур. 

Fкраїни<509,83 Найбільш конкурентоздатні українські ІТ-підприємства (оцінка ІС) - Intecracy Group, 
CS Ltd, NIX Solutions Ltd., Oracle. Fпідпр>419,29 
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Рис. 2. Концептуальна модель НІС України  
Джерело: розроблено автором на основі OECD statistics by country; UNCTAD’s;. Статистична база даних Statistа; Статистична база даних Державної служби статистики України.  

 

https://jobs.dou.ua/companies/intecracy-group-consortium/
https://jobs.dou.ua/companies/cs-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/oracle/
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання щодо визначення основних закономірностей розвитку 

корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу, а також встановлено 

можливість включення українських компаній до глобальних виробничих мереж в 

сфері виробництва та розповсюдження ІТ на умовах аутсорсингу, переходу до 

створення національної інформаційної системи, ключовим елементом якої є 

створення національної операційної системи з метою інтенсифікації темпів 

економічного зростання та підвищення інформаційної безпеки України.  Результати 

проведеного дослідження дозволяють зробити висновки, що характеризуються 

науковою новизною і мають теоретико-методологічне та науково-практичне 

значення. 

1. Корпоративні форми підприємств міжнародного інформаційного бізнесу 

можна умовно розділити в залежності від того, передбачає об’єднання таких 

підприємств створення нової компанії (формальна кооперація) або не передбачає 

(неформальна кооперація). Якщо створення виробничого об’єднання має на меті 

досягнення довгострокових стратегічних цілей учасників об’єднання, таке утворення 

є умовно-постійним, якщо ж передбачається досягнення короткострокових цілей 

тактичного характеру, така форма кооперації є тимчасовою. В міжнародному 

інформаційному бізнесі виникають такі корпоративні форми виробничої інтеграції: 

стратегічні альянси, асоціації, холдинги, консорціуми, концерни, корпорації та 

фінансово-промислові групи.  

2. Міжнародний інформаційний бізнес є сферою підприємницької діяльності, 

яка здійснюється на основі використання інноваційних інформаційних технологій з 

метою отримання конкурентних переваг та максимізації прибутку. Факторами, що 

обумовлюють розвиток форм міжнародного інформаційного бізнесу, є лібералізація 

зовнішньоекономічної політики країн світу через зменшення тарифних і нетарифних 

бар’єрів у торгівлі товарами та послугами, формування багатонаціональних 

підприємств і банків, які в результаті впровадження інформаційно-комп’ютерних 

технологій концентрують виробничі, комерційні, науково-технічні та фінансові 

ресурси, постійний науково-технічний розвиток шляхом впровадження інновацій в 

комунікаційні системи підприємства, здешевлення зв’язку та логістичних послуг.  

3. Індустрія міжнародного інформаційного бізнесу є специфічною галуззю 

виробництва, яка передбачає комп’ютерне оброблення великих масивів інформації 

та полягає у збиранні, зберіганні, трансляції та захисті даних. Генезис індустрії 

інформаційного бізнесу безпосередньо залежить від швидкості розвитку ІТ та 

потреби споживачів у інформації як товарі та стратегічному ресурсі при здійсненні 

управління виробничою та комерційною діяльністю та потребує наявності складної 

та багаторівневої інфраструктури, елементами якої є інноваційні технології реалізації 

інформації та надання ІТ послуг: аутсорсинг бізнес-процесів у сфері ІТ, технології 

віддаленого зберігання та захисту інформації, роботизовані ІТ системи, програмні 
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платформи, що використовують штучний інтелект. Секторами ІТ індустрії є 

високотехнологічне приладобудування, розроблення цифрових платформ Інтернет- 

торгівлі, комунікаційні ІТ послуги, які включають розроблення PR-технологій, 

реалізація ділової інформації, е-комерція, надання послуг в сфері теле- та радіо 

індустрії, реклама в Інтернеті.  

4. Загальна капіталізація міжнародних інформаційних компаній країн світу 

зростає із середньорічним темпом приросту на рівні 16,6% у період 2008-2017 рр., 

тобто за останні 10 років вартість цінних паперів високотехнологічних компаній 

фактично подвоїлася, тоді як темпи зростання капіталізації компаній обробної 

промисловості, важкої промисловості та фінансового сектору мають значно нижчі 

показники. Виробництво високотехнологічних ІТ товарів та надання інформаційно-

комунікаційних послуг є найбільш інвестиційно привабливим та ефективним 

напрямом здійснення підприємницької діяльності. В структурі продажів 

інформаційних продуктів частка промислово розвинених країн за останні роки 

складала більше половини, і значна частина належить 10 країнам світу (США, 

Японія, Німеччина, Франція, Данія, Фінляндія, Норвегія, Пд. Корея, Сінгапур, 

Австралія), тобто на ринку спостерігається наявність олігопольної конкуренції. За 

таких умов українські ІТ компанії з метою максимізації наявного прибутку повинні 

дотримуватися стратегії включення до глобальних ланцюгів створення доданої 

вартості на умовах аутсорсингу.  

5. Стратегія діяльності корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу включає технічне вдосконалення виробничого процесу, постійне оновлення 

та підвищення якості ІТ послуг, надання послуг цілодобово он-лайн, мінімізацію 

витрат та досягнення ефекту масштабу. З метою розширення присутності на ринку 

ІТ послуг компанії збільшують їх номенклатуру, фінансуючи розробки інноваційних 

технологій, формують нові потреби у покупців ІТ послуг, пропонують нові сфери 

використання інноваційних ІТ продуктів. Стратегіями розширення ринкової 

присутності ІТ компаніями є диверсифікація виробництва та продажів ІТ на ринках 

країн з різним рівнем економічного розвитку, адаптація до стратегій конкурентів, яка 

передбачає їх копіювання та використання у власних маркетингових стратегіях, 

здійснення пасивного маркетингу – відмова від конкуренції у наявних цінових нішах 

і товарних групах.  

6. В умовах посилення ринкової конкуренції змінюються цілі і сутність 

інформаційної системи будь-якого суб’єкта господарювання – від локальної ІТ 

компанії до міжнародної фінансово-промислової групи. Збереження та розширення 

присутності на міжнародному ринку ІТ послуг зумовлює переорієнтацію вищої та 

середньої ланок менеджменту з оперативного на стратегічне управління за умови 

збереження гнучкості у прийнятті рішень. У такий спосіб досягається ринкова 

орієнтація управління корпорацією, яка передбачає спрямованість корпоративної 

стратегії на кінцевого користувача, створення партнерських відносин між ним та 

інформаційною фірмою, зосередження зусиль на критичних (основних) напрямах і 
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найважливіших сферах використання ІТ з погляду кінцевого користувача, 

комплексну підтримку кінцевого користувача, яка включає забезпечення його 

комп’ютерної та інформаційної компетентності, посилення уваги до навчання як 

персоналу, так і кінцевого користувача. 

7. Інтеграція та ускладнення інституційної структури корпоративних форм 

міжнародного інформаційного бізнесу має відбуватися в межах законодавств країн, в 

яких міжнародні інформаційні компанії здійснюють операційну діяльність, та 

враховувати міжнародний правовий статус об’єктів інтелектуальної власності – 

інформаційних товарів та послуг, які виробляються ІТ компаніями на міжнародному 

рівні. Основним напрямом інтеграції України до міжнародного інформаційного 

простору та включення українських ІТ компаній до глобальних ланцюгів створення 

доданої вартості на умовах аутсорсингу є формування електронної економіки та 

інтенсифікація розвитку інформаційного бізнесу. Досягнення цієї мети передбачає 

розвиток і застосування вітчизняними інформаційними компаніями інноваційних 

технологій з метою підвищення рівня конкурентоздатності та усунення фінансово-

економічних та нормативно-правових бар’єрів входження на нові ринки. 

8. Ключовою метою створення НІС є забезпечення національної безпеки 

України в сфері інформаційного бізнесу, що потребує  виконання таких завдань: 

впровадження єдиної національної політики стосовно виробництва комп’ютерного 

обладнання та устаткування, що належить до високих технологічних укладів; 

напрацювання уніфікованих вимог з метою інтеграції інформаційних систем органів 

державної влади та юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності у НІС; створення національної операційної системи та веб-браузера як 

ключових елементів НІС; забезпечення інформаційної безпеки державних та 

приватних ІТ підприємств, що входять до НІС. Необхідною передумовою 

забезпечення інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни із РФ є 

створення національної операційної системи, яка включатиме сертифіковані 

національні цифрові засоби шифрування й захисту даних або створення повного 

комплексу вітчизняних програмних засобів: програмних пакетів та автоматизованих 

систем управління підприємствами, в т. ч. в сфері ІТ. 

9. Розроблення проекту НІС в частині запровадження вітчизняного 

програмного забезпечення із відкритим кодом та використання однієї операційної 

системи є складним багатокроковим процесом, який можна представити у формі 

такого алгоритму дій: забезпечення пріоритетного використання вітчизняного 

програмного забезпечення (ПЗ) й ключових технологічних розробок при створенні 

НІС; розроблення й прийняття національних і галузевих відкритих стандартів, а 

також механізмів перевірки відповідності стандартам і сертифікації ПЗ; актуалізація 

державних програм інформатизації, освітніх програм, системи підготовки й 

перепідготовки фахівців з урахуванням принципово важливих для інформаційної 

безпеки країни ІТ товарів і технологій; формування переліку вітчизняних 

програмних продуктів для досягнення широкого кола прикладних, системних і 
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управлінських завдань; проведення необхідних фундаментальних й прикладних 

досліджень, створення передумови для розроблення вітчизняних захищених 

апаратних технологій; формування концепції, механізмів реалізації й відбору 

основних учасників проекту в особі зацікавлених міністерств і відомств, державних 

корпорацій, приватних ІТ компаній, наукових і освітніх установ; забезпечення 

вільного та доступного вивчення українського ПЗ в освітніх установах; 

інформатизація системи освіти на базі загальнодоступного ПЗ із відкритим кодом та 

інформаційних товарів і послуг українських розробників; приведення державних 

освітніх стандартів й навчальних програм загальної й професійної освіти у 

відповідність із принципами створення НІС. 
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АНОТАЦІЯ 

Качан О. І. Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.  

Дисертацію присвячено дослідженню теоретико-методичних положень та 

науково-практичних рекомендацій щодо розвитку корпоративних форм 

міжнародного інформаційного бізнесу. Проведене дослідження теоретичних і 

практичних аспектів міжнародних економічних операцій дало змогу визначити 

міжнародний бізнес як  підприємництво, яке передбачає ділові операції з декількома 

партнерами за межами країни з метою отримання більшого прибутку або 

забезпечення соціального ефекту за рахунок конкурентних можливостей і переваг. 

Узагальнено форми здійснення міжнародного бізнесу, серед яких виділено експорт, 

спільне підприємництво, пряме іноземне інвестування. Визначено, що 

найважливішими напрямами використання інформації у господарській діяльності є 

розвиток інформаційного виробництва, в якому вихідним ресурсом виступають 

інформаційні знання.  

Ключові слова: міжнародний бізнес, інформаційний бізнес, інформаційна 

компанія, інформаційні комп’ютерні технології,  інформаційна безпека. 

 

АННОТАЦИЯ 

Качан Е. И. Развитие корпоративных форм международного 

информационного бизнеса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.02 – мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 

2018. 

Диссертация посвящена исследованию теоретико-методических положений и 

научно-практических рекомендаций по развитию корпоративных форм 

международного информационного бизнеса. Исследование теоретических и 

практических аспектов международных экономических операций позволило 

определить международный бизнес как предпринимательство, которое 

предусматривает деловые операции с несколькими партнерами за пределами страны 

с целью получения большей прибыли или обеспечения социального эффекта за счет 

конкурентных возможностей и преимуществ. Определены формы осуществления 

международного бизнеса, среди которых выделены экспорт, совместное 

предпринимательство, прямое иностранное инвестирование. Сделан вывод о том, 

что важнейшими направлениями использования информации в хозяйственной 

деятельности является развитие информационного производства. 

Ключевые слова: международный бизнес, информационный бизнес, 

информационная компания, информационные компьютерные технологии, 

информационная безопасность. 
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SUMMARY 

Kachan O. I. The development of corporate forms of international information 

business. – Manuscript. 

The thesis submitted for the academic degree of PhD in economics, specialty 

08.00.02 – world economy and international economic. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the research of theoretical and methodological 

positions and scientific and practical recommendations on the development of corporate 

forms of international information business. The conducted research of theoretical and 

practical aspects of international economic operations has made it possible to define 

international business as entrepreneurship, which involves business transactions with 

several partners outside the country in order to gain more profit or to provide social effect at 

the expense of competitive opportunities and advantages, where business is an initiative 

economic activity, which is carried out at the expense of own, involved or borrowed funds 

for the purpose of profit and further development of business. Forms of conducting 

international business have been generalized, including export, joint venture, foreign direct 

investment. It is determined that the most important directions of using information in 

economic activity is the development of information production, in which the source 

resource is information knowledge that is used for the effective functioning of firms and 

increasing their competitiveness. In the international information business, the following 

corporate forms of industrial integration emerge: strategic alliances, associations, holdings, 

consortia, concerns, corporations and financial and industrial groups. It has been revealed 

that the factors that cause the development of forms of international information business 

are liberalization of foreign economic policy of the countries all over the world, by reducing 

tariff and non-tariff barriers in trade in goods and services, formation of multinational 

enterprises and banks, which as a result of introduction of information and computer 

technologies concentrate production, commercial, scientific and technical and financial 

resources, continuous scientific and technical development through the introduction of 

innovations in the enterprise communication system, cheaper communication and logistics. 

The concept of the national information system in terms of implementation of 

national open source software and the use of one operating system used by the vast majority 

of citizens of the country, private companies and public institutions have been developed. 

Key words: international business, information business, information company, 

information computer technologies, information security. 
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