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АНОТАЦІЯ 

Качан О. І. Розвиток корпоративних форм міжнародного 

інформаційного бізнесу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

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. 

Інформаційний бізнес є сферою підприємницької діяльності, яка 

здійснюється на основі використання інноваційних інформаційних 

технологій з метою отримання конкурентних переваг та максимізації 

прибутку. Розроблене визначення інформаційного бізнесу є концентрованою 

інтерпретацією основних сутнісних характеристик даного явища, дозволяє 

визначити межі, в яких виникає дана категорія та визначити співвідношення 

терміну «інформаційний бізнес» із такими поняттями як «інформаційне 

підприємство», «електронний бізнес» та «електронна комерція».  

Електронний бізнес є принципово новою (інноваційною) формою 

організації бізнес-процесів на підприємстві за допомогою Інтернет 

технологій, а електронна комерція не є окремим видом підприємницької 

діяльності, оскільки не передбачає створення спеціалізованої системи 

виробництва та реалізації принципово нових товарів або послуг, фактично є 

одним із напрямків діяльності компанії, яка на технологічному рівні 

здійснюється із широким використанням Інтернет технологій. Інтернет 

технології є окремим видом інформаційних технологій, тобто значно вужчим 

за обсягом поняттям. Електронний бізнес є тотожною економічною 

категорією із поняттям «електронна комерція» або «електронна торгівля», 

прикладами даного виду діяльності є електронний консалтинг, електронне 

видавництво тощо. 
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Інформаційне підприємство є компанією, яка здійснює виробництво 

засобів збору, обробки та передачі інформації та кінцевих результатів такої 

діяльності – інформаційних товарів та послуг на основі широкого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою отримання 

конкурентних переваг та максимізації прибутку. В широкому сенсі 

інформаційне підприємство є формою зв’язку між людиною та 

інформаційно-комунікаційними технологіями, а тому на практиці неможливо 

чітко виокремити інформаційні підприємства як окремих суб’єктів 

господарської діяльності, в компанії може бути основний напрямок 

господарської діяльності, який підтримується збором та переробкою 

інформації, при чому таке підприємство також можна вважати 

інформаційним. 

Система міжнародного інформаційного бізнесу охоплює різноманітні 

галузі виробництва ІТ-товарів та послуг: випуск комп’ютерної техніки, 

розробка телекомунікаційних систем та устаткування, програмного 

забезпечення електронної комерції, мобільного та супутникового зв’язку, 

систем корпоративного управління, що дає підстави розглядати дану галузь 

як масштабну економічну систему, яка функціонує на основі створення 

інтелектуальних ресурсів та високотехнологічних розробок, які стрімко 

поширюються в світі.  

Сфера міжнародного інформаційний бізнесу є складною регульованою й 

саморегульованою системою, має багатокомпонентну структуру, яку можна 

класифікувати по видах власності, по стадіях відтворення, з позицій 

впровадження результатів науково-технічного прогресу, за критерієм 

диверсифікованості географічної структури – за принципом охоплення 

економічного простору та за рівнем організації господарського життя. 

Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу 

відбувається в результаті розширення номенклатури товарів і послуг, які 

інформаційне підприємство виробляє на інформаційному ринку. Зокрема, за 

видами діяльності можуть бути виділені такі форми виробничої кооперації: 
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спільне проектування, виробництво, продаж, технічне обслуговування, 

ремонт і експлуатація комп’ютерного обладнання, оргтехніки й зв'язку. 

Виникають такі групи компаній інформаційного бізнесу: підприємства, що 

здійснюють проектування, тиражування, продаж, супровід і експлуатацію 

програмних продуктів; підприємства, задіяні у проектуванні, створенні і 

комерційній експлуатації баз даних; підприємства, що надають різні види 

послуг з обробки інформації, забезпечення обміну інформацією за 

допомогою комп'ютерних мереж; підприємства, що здійснюють 

проектування, випуск, продаж, супровід і експлуатацію комп’ютерної 

техніки. 

Інформаційна система підприємства є складним ієрархічним 

утворенням, компонентами якого є інформаційно-комунікаційні технології 

різного призначення у поєднанні із апаратними засобами їх використання – 

комп’ютерами, яке використовується з метою реалізації обраної компанією 

бізнес-моделі в певній галузі економіки. Функціонування інформаційної 

системи підприємства спрямоване на: збір інформації; перетворення 

інформації на інформаційні ресурси, які мають комерційну цінність; аналіз 

отриманих інформаційних ресурсів, їх обробку, створення кінцевого 

інформаційного товару, на який є стабільний попит на ринку інформаційних 

товарів; зберігання й захист інформаційних товарів; передачу інформаційних 

товарів споживачу для використання. У широкому розумінні, інформаційна 

система компанії є взаємозалежною сукупністю певної бізнес-моделі та 

корпоративної культури роботи з інформацією, включає методи, технології, 

технічні засоби, які використовуються відповідними ІТ фахівцями для збору, 

обробки, зберігання й реалізації інформаційних товарів споживачам з метою 

максимізації прибутку ІТ-компанії. 

Корпоративні форми підприємств міжнародного інформаційного бізнесу 

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

таких підприємств створення нової компанії – формальна кооперація або не 

передбачає – неформальна кооперація. Якщо створення виробничого 
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об’єднання має на меті досягнення довгострокових стратегічних цілей 

учасників об’єднання, то таке утворення є умовно – постійним, якщо ж 

передбачається досягнення короткострокових цілей тактичного характеру, то 

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. 

Ринку інформаційних технологій притаманний монополістичний тип 

конкуренції, оскільки в цій галузі є багато фірм, які пропонують продукти 

або послуги, що є подібними, але не є ідеальними замінниками. На ринку 

монополістичної конкуренції поки що виграють компанії 

високотехнологічного сектору. Величезна обчислювальна потужність 

великих технічних компаній ускладнює іншим прихід до панування. 

Прикладом цього явища може бути компанія Amazon.  

Національна інформаційна система України є об’єднанням 

інформаційних систем приватних та державних вітчизняних ІТ-підприємств, 

а також інформаційних систем органів державної влади України з 

міжнародними інформаційними системами. 

Розробка проекту національної інформаційної системи в частині 

запровадження вітчизняного програмного забезпечення із відкритим кодом 

та використання однієї операційної системи, якою користується переважна 

більшість громадян країни та приватних компаній є складним 

багатокроковим процесом, який можна представити у формі такого 

алгоритму дій: розробка концепції національної інформаційної системи як 

сукупності операційних систем, інструментальних програмних засобів, 

прикладних програмних продуктів, а також відкритих стандартів, що 

відповідають сучасним вимогам користувачів ІТ – державних органів, 

приватних підприємств, установ, громадян України; забезпечення 

пріоритетного використання вітчизняного програмного забезпечення й 

ключових технологічних розробок при створенні національної інформаційної 
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системи; розробка й прийняти національних та галузевих відкритих 

стандартів, а також механізмів перевірки відповідності стандартам і 

сертифікації програмного забезпечення; актуалізація державних програм 

інформатизації, освітніх програм, системи підготовки й перепідготовки 

фахівців з урахуванням принципово важливих для інформаційної безпеки 

країни ІТ-товарів і технологій, що використовуються при створенні НІС 

(операційні системи, інструментальні програмні засоби й прикладні 

програмні продукти); формування переліку вітчизняних програмних 

продуктів для досягнення широкого кола прикладних, системних і 

управлінських завдань; проведення необхідних фундаментальних й 

прикладних досліджень, створення передумови для розробки 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 програмного забезпечення в освітніх установах; інформатизація 

системи освіти на базі загальнодоступного програмного забезпечення із 

відкритим кодом та інформаційних товарів та послуг українських 

розробників; приведення державних освітніх стандартів й навчальних 

програм загальної й професійної освіти у відповідність із принципами 

створення національної інформаційної системи. 

Ключові слова: міжнародний інформаційний бізнес,  інформаційна 

компанія, корпоративні форми міжнародного інформаційного бізнесу,  

інформаційні комп’ютерні технології,  конкуренція,  інформаційна безпека, 

аутсорсинг бізнес-процесів, інформаційна система підприємства, національна 

інформаційна система. 
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SUMMARY 

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

information business. - Qualification scientific paper as a manuscript. 

Dissertation of obtaining a scientific degree of candidate of economic 

sciences, specialty 08.00.02 – World Economy And International Economic 

Relations. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to the research of theoretical and methodological 

provisions as well as the scientific and practical recommendations on the 

development of corporate forms of international information business. 

Information business is the sphere of entrepreneurial activity, which is 

carried out on the basis of the use of innovative information technologies in order 

to obtain competitive advantages and maximize profits. The developed definition 

of information business is a concentrated interpretation of the basic essential 

characteristics of this phenomenon, allows us to determine the boundaries in which 

this category arises and determine the interrelation between the term "information 

business" and such concepts as "information enterprise", "electronic business" and 

"electronic commerce". 

E-business is a fundamentally new (innovative) form of organization of 

business processes at the enterprise with the wide application of Internet 

technologies with the e-commerce being not a separate type of entrepreneurial 

activity, since it is not capable foresee the creation of a specialized system of 

production and sale of brand new products or services. In fact, it is one of the 

directions of the main activity of the company, which at the technological level is 

carried out with the wide use of Internet technologies. E-business is an identical 

economic category as the concepts of "electronic commerce" or "electronic trade"; 

instances of this kind of activity are electronic consulting, electronic publishing, 

etc. 

The information company is a company that produces the means of 

collecting, processing and transmitting information, the final results of such 
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activities are the information products and services based on the widespread use of 

information and communication technologies in order to gain competitive 

advantage and maximize profits. In a broad sense, the information enterprise is a 

form of communication between a person and information and communication 

technologies, and therefore it is impossible to clearly distinguish information 

companies as separate subjects of economic activity, which is performed within the 

ranks of the collection and processing of information. 

The system of international information business includes the various fields 

of production of IT goods and services: computer technologies, development of 

telecommunication systems and equipment, software for e-commerce, mobile and 

satellite communications, corporate governance systems, which gives grounds for 

considering this industry as a large-scale economic system that operates on the 

basis of the creation of intellectual resources and high-tech developments that are 

rapidly expanding in the world. 

The sphere of the international information business is a complex, 

comprehensively regulated and self-regulated system, has a multi-component 

structure that can be classified by types of ownership and the stages of 

reproduction etc. From the point of view of the introduction of the results of 

scientific and technological progress, according to the criterion of diversification of 

the geographical structure – the classification encompasses the principle of 

coverage of the different economic activities and the level of organization of 

economic life. 

The development of corporate forms of international information business 

occurs as a result of expanding range of goods and services that an information 

company produces at the information market. In particular, the following types of 

production cooperation can be distinguished by type of activity: joint design, 

production, sale, maintenance, repair and operation of computer equipment, 

production of the office equipment and communications. There are such groups of 

information business companies: enterprises that design, replicate, sell, maintain 
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and operate software products; enterprises involved in the design, creation and 

commercial exploitation of databases; enterprises that provide various types of 

information services, provide information exchange through computer networks; 

enterprises engaged in the design, production, sale, maintenance and operation of 

computer equipment. 

The information system of the enterprise is a complex hierarchical 

formation, which components include information and communication 

technologies of various purposes, in combination with the hardware of their use - 

computers, which are used with the purpose of implementing the business model 

chosen by the company in a certain branch of the economy. The functioning of the 

information system of the company is aimed at: collecting information; 

transformation of information into information resources that have commercial 

value; analysis of the received information resources, their processing, creation of 

the final informational product, for which a stable demand in the market of 

information products is observed; storage and protection of information products; 

the transfer of information products to the consumers. Broadly speaking, the 

information system of the company is an interconnected set of a particular business 

models and corporate culture of information storage and distribution, includes the 

methods, technologies, technical means used by relevant IT specialists to collect, 

process, store and sell information products to consumers in order to maximize 

profits of the company. 

Corporate forms of enterprises of international information business can be 

conditionally divided, depending on whether the merger of such enterprises creates 

a new company - formal cooperation or informal cooperation. If the creation of a 

production association is aimed at achieving the long-term strategic objectives of 

the association, such establishment is conditional, but if it is intended to achieve 

short-term tactical objectives, then this form of cooperation is temporary. In the 

international information business there are the following corporate forms of 

industrial integration: strategic alliances, associations, holdings, concerns, 
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corporations and financial and industrial groups. 

The market of information technologies is characterized by a monopolistic 

type of competition, since there are many firms in this area that offer products or 

services that are similar but not ideal substitutes.  The enormous computing power 

of large technical companies makes it difficult for others to compete. An example 

of this phenomenon is Amazon. 

The National Information System (NIS) of Ukraine is an association of 

information systems of private and state domestic IT enterprises. The development 

of the NIS project in terms of the introduction of open source national software and 

the use of one operating system used by the vast majority of citizens of the country 

and private companies is a complex multi-step process that can be represented in 

the form of such an algorithm of action: the development of the concept of NIS as 

a set of operating systems , software tools, application software, as well as open 

standards that meet the current requirements of users of IT - government agencies, 

private enterprises, institutions, citizens of Ukraine; ensuring the priority use of 

domestic software and key technological developments in the creation of NIS; to 

develop and adopt national and sectoral open standards, as well as mechanisms for 

verifying compliance with standards and software certification; actualization of 

state programs of informatization, educational programs, systems of training and 

retraining of specialists taking into account the IT important for information 

security of the IT of goods and technologies used in the creation of NIS (operating 

systems, instrumental software and application software products); the formation 

of a list of domestic software products to achieve a wide range of applications, 

systems and management tasks; conducting the necessary fundamental and applied 

research, creating the prerequisite for the development of domestic protected 

hardware technologies; formation of the concept, mechanisms for implementation 

and selection of key project participants in the person of interested ministries and 

departments, state corporations, private IT companies, scientific and educational 

institutions; provision of free and accessible study of Ukrainian software in 
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educational institutions; informatization of education system on the basis of open 

source open source software and information products and services of Ukrainian 

developers; bringing the state educational standards and curricula of general and 

vocational education in line with the basic establishment of the NIS. 

Key-words: international information business, information company, 

corporate forms of international information business, information and computer 

technologies, competition, information security, business-processes outsourcing, 

information security of the company, national information system. 
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ВСТУП 

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. 
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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., Гілтона 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., Ровлей П., 

Смірнової Л.А., Тихомирової В.П., Хорошилової А.В., Тсай В., Устінової 

Н.Г., Холкомбера Р., Шуть О.Н. 

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. 
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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 
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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:  

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 
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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;  

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 
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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.).  
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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, 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, 
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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 

сторінок 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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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ФОРМ 

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ 

 

1.1. Корпоративні форми організаційних об’єднань в системі 

міжнародного бізнесу 

 

Однією з основних концепцій сучасного економічного розвитку є 

визнання глобальної тенденції до інтеграції в усіх сферах суспільно-

економічного життя. Після визначення характеру взаємозв’язків та цільового 

ринку співпраці постає питання вибору форми здійснення міжнародних 

відносин та відповідних вигод для розвитку як самого бізнесу, так і 

національного господарства. Вибір форми та способу здійснення 

міжнародних економічних відносин залежить від стратегій діяльності 

інтеграційних структур, де процеси інтеграції міжнародного бізнесу 

передбачають поступовий перехід від простих форм (експорт/імпорт) до 

складніших корпоративних форм ведення бізнесу (багатонаціональних 

підприємств).  

Розвиток різних форм інформаційного бізнесу обумовлений поступовим 

впливом на економічну систему країни серій еволюційних і революційних 

змін у технологічній озброєності виробництва, а також пов’язаними з ними 

інституційними змінами в умовах функціонування суспільних інститутів. 

При цьому зазначається, що не всі елементи структури суспільства окремих 

країн одночасно перебувають на однаковій стадії економічного розвитку та 

сприйняття інновацій в інформаційній сфері. З огляду на нелінійний характер 

суспільного розвитку, деякі країни можуть використовувати економічний 

потенціал інформації як товару для інтенсифікації переходу від 

індустріальної епохи до інформаційної, основною рисою якої є принципово 

нова роль інформаційного бізнесу у всіх сферах громадського життя. 

За певних умов, низькі темпи впровадження високих технологій у 

процеси економічного відтворення в країні можуть підвищувати вразливість 
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національної економіки до різноманітних економічних та військово-

політичних екзогенних та ендогенних шоків, особливо в умовах гібридної 

економічної агресії. На даний час розвиток ємного внутрішнього ринку 

наукомісткої продукції в більшості країн світу формується закордонними 

виробниками – технологічними лідерами, в даній сфері зберігається значна 

диспропорція у темпах розробки наукомісткої інформаційної продукції між 

країнами технологічного центру та периферії. 

Процеси глобалізації у світі відображаються на формуванні ознак 

корпоративних об’єднань. Ю. В. Вдовиченко дає систематизацію цих ознак: 

1. Наявність єдиної мети або загального інтересу. Загальне майно. У 

підприємницьких об’єднаннях майно є відособленим від тих, хто приймає 

участь в об’єднанні.  

2. Відповідальність учасників об’єднання. Під час організації об’єднань 

можна спостерігати трансформацію відповідальності учасників об’єднань у 

відповідальність об’єднань за своїми обов’язками. 

3. Поділ учасників об’єднань. При переростанні підприємств в 

об’єднання загальні справи учасників об’єднань переходять в особисті 

справи підприємницького об’єднання. При цьому вони відрізняються від 

справ учасників об’єднання. 

4. Різність в способах управління. В простих підприємствах управління 

здійснюється самими учасниками. У вищих формах відбувається управління 

спеціальним прошарком – управлінцями. 

5. Залежність управління підприємницькими об’єднаннями від волі її 

членів. У простих формах об’єднання це полягало в необхідності узгодження 

волі певних учасників з волею інших учасників, тоді як у вищих формах 

об’єднань – це реалізація управлінських рішень через самостійну організацію 

– об’єднання, воля якого не схожа з волею учасників об’єднання [14]. 

Організаційні форми об’єднань підприємств різняться по ступеню 

інтеграційних процесів самих компаній, та можуть приймати форми від 

корпорацій до створення стратегічних альянсів. Саме пошук нових, 
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оптимальних систем співпраці на міжнародному рівні призвели до 

виникнення різноманітних комбінацій корпоративних форм об’єднань, які 

створюються з комбінацій компанцій великого, середнього та малого бізнесу 

та поступової інтеграції міжнародного бізнесу від простих форм до 

корпоративних (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структурно-логічна схема інтеграції міжнародного бізнесу від 

простих форм до корпоративних 

Джерело: створено автором 

Форми міжнародного бізнесу 
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Глобалізація потоків передачі інформації сприяє ускладненню форм 

організації ведення бізнесу, створює умови для корпоративізації компаній, їх 

горизонтальної та вертикальної інтеграції. Розвиток бізнесу в міжнародному 

масштабі перебуває у постійному русі і динамічно змінюється під впливом 

конкуренції та процесів глобалізації. За думкою відомого науковця в сфері 

міжнародних економічних відносин Д.Г. Лук’яненка ‒ глобальний етап 

інтеграції економічних систем безпосередньо пов’язаний з багатоплановим 

процесом розширення та поглиблення світогосподарських зв’язків завдяки 

підвищенню мобільності факторів і результатів виробництва (макрорівень) та 

залучення фірми до міжнародних операцій (мікрорівень) [71, с.9].  

Освоєння споживачами новітніх інформаційно-комунікаційних і 

розважальних технологій спричинило перетворення інформації на форму 

відпочинку, що, в свою чергу, фактично нівелювало межу між дозвіллям та 

трудовою діяльністю. Межа між домом і офісом стає більш розмитою, 

компанії інформаційного бізнесу реагують на формування такої тенденції, 

оскільки нові технології одночасно впливають і на продукти, і на послуги, і 

на співробітників компаній. У той же час мережа Інтернет перетворюється на 

базову систему доставки послуг, яка є гнучкою основою для деперсоніфікації 

сервісів та споживачів інформаційних послуг. 

Сучасний міжнародний бізнес активно залучається до інновацій. Про 

необхідність врахування інноваційної складової при утворенні бізнесу 

говорить В. М. Геєць [23]. Такі новітні галузі промисловості, як ядерна 

енергетика, космос, воєнні технології, озброєння завдяки промисловій, 

інноваційній, науково-технічній політиці держави стали відкритими для 

бізнесу, оскільки у свій час держава взяла відповідальність за забезпечення їх 

ресурсами.  

Поступове розширення дискурсу дослідження інформаційного бізнесу в 

науковій літературі виявило необхідність всебічного вивчення ключових 

специфічних ознак даного виду підприємницької діяльності: 

- спорадичні коливання обсягів випуску специфічного товару-
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інформації, які не залежать від загальної макроекономічної ситуації в країні; 

- сукупний попит споживачів в цілому зміщується у бік інформаційних 

потреб особи; 

- зростає обсяг сукупної пропозиції, спостерігаються зрушення у бік 

збільшення виробництва інформаційних товарів і послуг. 

Перехід до створення глобальної мережної економіки обумовлює 

виникнення нових видів економічної діяльності підприємств: інформаційного 

менеджменту та маркетингу, електронної торгівлі та формування ринку 

інформаційних товарів, розвиток якого забезпечується постійним 

ускладненням технологічної бази виробництва, насамперед шляхом 

застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій. 

Таким чином, інформація перетворюється на масовий продукт, 

споживання якого відбувається постійно в усіх сферах підприємницької 

діяльності. Попит на інформацію формується під впливом щосекундних 

запитів мільярдів споживачів. Утвердження ліберальних соціально-

економічних та політичних поглядів в сучасному суспільстві та, в більшій 

мірі, усунення держави як регулятора суспільної думки та цензора, виявилося 

потужним каталізатором розповсюдження інформації та розширення попиту 

на інформаційні ресурси. Інформація, таким чином, перетворюється в 

самостійну економічну категорію – ресурси інформаційного суспільства, 

поява яких змінює усталену структуру традиційних виробничих ресурсів. 

Використання таких ресурсів в економічній діяльності людини пов’язане із 

одночасним забезпеченням постійного підвищення індивідуальної, групової 

й суспільної свободи, надійного захисту персональних даних і відомостей 

про суб'єктів господарювання. Фактично формується ринок інформаційних 

ресурсів, який, окрім центрального елементу – сфери обміну інформацією, 

має розгалужену допоміжну інфраструктуру, до якої входять компанії, 

діяльність яких забезпечує зберігання та збереження даних, унеможливлює їх 

знищення або несанкціоноване розповсюдження сторонніми особами. 

Погляди на роль та місце людини в майбутньому інформаційному 
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суспільстві, основним товаром та фактором виробництва в якому є 

інформація поступово змінювалися протягом ХХ ст. Серед вчених-

футурологів, праці яких присвячені даній проблематиці, відомі: А. Тоффлер, 

П. Друкер, А. Галлімор, М. Кастельс, Д. Белл, Дж. Несбіт. На початку 2000-х 

років нову систему поглядів на феномен інформаційного бізнесу було 

запропоновано відомою американською дослідницею Л. Грофф [28]. 

Виходячи із класичного постулату про те, що у своєму розвитку суспільство 

послідовно проходить три епохи: аграрну, індустріальну й інформаційну 

Л. Грофф прямо пов’язує перехід від однієї епохи до іншої рівнем розвитку 

інформаційних ресурсів суспільства та тим, в якій мірі інформаційний бізнес 

є елементом економічного відтворення в країні.  

В науковій літературі немає однієї інтегральної концепції трактування 

інформації як ресурсу здійснення інформаційного бізнесу, відсутня і 

вичерпна характеристика основних критеріїв, які дозволяють визначити 

економічну цінність інформації як фактору виробництва [115]. Існує чимало 

визначень інформаційних ресурсів, зміст яких є різним і залежить переважно 

від галузі науки та сфери людської діяльності, де він використовується. Для 

організації інформаційної діяльності в сфері БНП фундаментальне значення 

має використання термінології загальної теорії інформації. Так, ресурсом 

інформаційного бізнесу або інформацією, яка має економічну цінність і може 

бути предметом купівлі-продажу є будь-які знання або дані, використання 

яких дозволяє зменшити ступінь невизначеності суб'єкта про суттєво важливі 

характеристики об'єкта. Формалізована вартість інформації визначається її 

кількістю в одному об’єкті стосовно іншого. Тобто економічна цінність 

інформації визначається в залежності від того, в якому обсязі об’єкт є 

дослідженим, скільки його характеристик встановлено. Таким чином, 

можемо стверджувати, що інформація як ресурс інформаційного бізнесу – це 

кількісно оцінений обсяг наявних даних про сукупність явищ і подій, що 

представляє комерційний інтерес для зацікавлених осіб і організацій, 

підлягає реєстрації, зберіганню та збереженню від викрадення або 



33 

 

спотворення. За таких умов компанії інформаційного бізнесу розвивають 

допоміжну інфраструктуру захисту та верифікації інформації, відбувається 

формування собівартості інформаційних ресурсів, яка, окрім вартості 

створення інформації включає витрати на її якісну оцінку. 

Формування інформаційного ресурсу як товару нерозривно пов’язане із 

усуненням або максимально можливим нівелюванням інформаційного шуму, 

який фактично є повідомленнями, які непотрібні суб'єкту дослідження, 

незалежно від того, відомі воно йому чи ні. Для характеристики економічної 

цінності інформаційних ресурсів використовується термін релевантна 

інформація (від англ. relevant – той, що безпосередньо стосується об’єкта 

дослідження), який означає сукупність даних з конкретної проблематики, 

відповідає певному встановленому дослідником періоду часу, протягом якого 

спостерігається об’єкт і використовується для досягнення певної мети 

дослідження. Релевантна інформація – антипод інформаційного шуму. У 

цьому контексті інформаційні ресурси ототожнюються з будь-яким 

повідомленням – як необхідним суб'єктові і релевантному дослідженню, так і 

непотрібною йому інформацією. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що основна функція 

інформаційних ресурсів полягає в роз’ясненні суб’єкту інформаційного 

бізнесу характеристик, кількісних параметрів та загального стану 

середовища, в якому відбувається його підприємницька діяльність, у 

зниженні ступеня невизначеності при прийнятті управлінських рішень в той 

або іншій ситуації. В залежності від сфери застосування даних інформаційні 

ресурси розділяють на масові й спеціальні. Масові інформаційні ресурси є 

даними, отриманими із відкритих джерел, які не мають ознак комерційної 

таємниці та характеризують загальні закономірності розвитку економічного 

середовища, в якому відбувається діяльність суб’єкта. Спеціальні 

інформаційні ресурси – це дані, які отримані в результаті унікальних 

досліджень об’єкта, його тестування в спеціальних умовах і безпосередньо 

використовуються при виробництві і реалізації інформації. В даному процесі 
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виявляється подвійна природа інформаційних ресурсів як одночасно фактору 

виробництва та готового продукту, який і є предметом купівлі та продажу на 

ринку інформаційних ресурсів. Фактично йдеться про перетворення окремих 

знань – загальнодоступної інформації в інформаційні ресурси як фактор 

виробництва із подальшою їх переробкою до рівня інформаційного ресурсу 

як товару на інформаційному ринку (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Рівні використання інформаційних ресурсів 

Джерело: побудовано автором 

 

Саме співвідношення релевантних інформаційних ресурсів та 

інформаційного шуму визначає цінність того або іншого повідомлення для 

суб’єкта. Саме цінність (або корисність) являє собою ключову якісну 

характеристику інформаційних ресурсів як товарів й проявляється в її 

здатності сприяти досягненню підприємствами інформаційного бізнесу 

встановленої комерційної мети. Ефективне функціонування підприємства 

інформаційного бізнесу передбачає здійснення цілеспрямованого впливу 

суб'єкта на об'єкт, що, у свою чергу, передбачає збір, передачу, обробку й 

1 рівень 

Використання фірмою загальнодоступної інформації (інформація з 

Інтернет ресурсів, засобів масової інформації і т.д) 

 

2 рівень 

Використання фірмою надійних джерел інформаційних ресурсів, де 

інформація обробляється та аналізується певними способами 

(корпоративні інформаційній системи в організації) 

  

3 рівень 

Створення фірмою інформаційних потоків, які захищені від 

розповсюдження (комерційна таємниця/концепція розвитку/стратегія 

діяльності на будь-якому підприємстві)  

4 рівень 

Створення нових способів обробки, зберігання, використання інформації 

(інформаційні компанії) 
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нагромадження необхідних знань, перетворення їх в результаті додаткової 

переробки в інформаційні ресурси, прийняття й реалізацію відповідних 

управлінських рішень в умовах невизначеності та інформаційного шуму, 

забезпечення контролю за виконанням цих рішень, реалізацію 

інформаційного ресурсу як товару. Реалізаційна ціна інформаційних 

ресурсів, однак, включає такі їх характеристики як точність, вірогідність, 

повноту, коректність і оперативність. 

В науковій та професійній бізнес-літературі існує загальноприйнята 

система поглядів щодо повноти наявної інформації та її адекватності 

дослідженню. Необхідність приймати управлінські рішення в умовах 

невизначеності й недостатності знань про можливі наслідки дій, що 

вживаються менеджментом компанії формалізується в економічній науці в 

рамках розробленої лауреатом Нобелівської премії з економіки вченим 

Ф. Акерлофом [4] теорії асиметрії інформації. Фундаментальною 

передумовою даної теорії є твердження про те, що світ вступив у фазу 

розвитку, яка базується на системі інформаційного забезпечення й переробки 

інформації, здатної забезпечити, з одного боку, взаємодію фахівців різних 

галузей знань, з іншої, постійне збільшення в структурі вартості корпорації 

або держави інтелектуальної складової або т. зв. частку корпоративних знань, 

тобто відбувається процес переходу від «процесних» методів менеджменту 

підприємств до керування інформаційними ресурсами підприємства. 

Забезпеченість інформаційними ресурсами є основною набутою 

порівняльною перевагою компаній в ХХІ ст., а система менеджменту 

підприємств є набором практичних прийомів управління, спрямованих на 

досягнення запланованих значень окремих параметрів – чистого 

нерозподіленого прибутку, частки на ринку або показників фінансового 

левериджу.  

В рамках теорії асиметричності інформації виникає проблема перевірки 

якості запропонованих «лимонів», тобто покупець, перед тим, як визначитися 

із тим, який саме варіант обрати, скоріше за все, потребуватиме додаткових 
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даних, отримання яких може бути непростим та витратним завданням. 

Асиметричність інформації виникає саме через те, що покупці і продавці 

певного товару не мають рівного доступу до інформації для прийняття 

відповідного рішення (табл. 1.1).  

Таблиця. 1.1 

Теорія асиметричності інформації 

Формулювання 

Ринок із асиметричною інформацією – це ринок, учасники якого по-різному забезпечені 
інформацією щодо запропонованих товарів.  

Вплив на фінансові ринки 

Несприятливий відбір Моральний ризик Оцінка стану 

Товари низької якості 

починають користуватися 
більшим попитом, ніж товари 

високої якості. Відбувається 

заміщення високоякісних 
товарів низькоякісними. 

Виникає переважно через 

неможливість однієї із сторін 
(власник підприємства, 

замовник певних послуг) 

контролювати якість 
виконання взятих на себе 

зобов’язань іншою стороною 

(менеджер або особа, яка 
надає послуги). 

В момент вибору певного товару 

або послуги, споживач, 
обираючи серед рівноцінних 

варіантів схильний провести 

додаткове дослідження якості 
послуг або товарів, які 

пропонуються за однаковою 

ціною та в цілому мають 
однакові характеристики. 

Наслідки 

Неефективне функціонування ринку. Неефективний розподіл та розміщення ресурсів 

Можливі шляхи подолання асиметрії 

Складність фальсифікації (підробки) товару або 
послуги. Позитивний сигнал ринку, передбачає 

підвищення вартості товару за рахунок 

додаткового захисту його автентичності. 

Повне розкриття інформації, забезпечення 
високої репутації та довіри до одних учасників 

ринку сприяє розкриттю інформації (в т.ч. 

небажаної) іншими учасниками ринку. 

Джерело: побудовано автором 

 

Нобелівський лауреат Д. Норт [81], у своїй широковідомій роботі 

«Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки» розглядає 

проблему верифікації даних щодо об’єктів купівлі-продажу або обміну з 

позицій підвищення транзакційних витрат при здійсненні відповідної 

операції. Використовуючи приклад Дж. Акерлофа із уживаними 

автомобілями, Д. Норт зазначає, що вартість автомобіля складається із 

суб’єктивної оцінки покупцем тих його характеристик, які більше 

відповідають його потребам. При цьому, якість автомобіля визначається 

станом, в якому знаходяться окремі його агрегати, вартість яких є 

порівнюваною та загальновідомою. Значно складнішою є, наприклад, оцінка 

професіональних здібностей лікаря або корисність для організму хворого 
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регулярного вживання апельсинів. Обираючи серед можливих 

запропонованих лікарнею кандидатур, хворий намагатиметься зібрати 

якомога більше додаткової інформації щодо досвіду, порядності та 

професійності лікаря, звертаючись до усіх додаткових оприлюднених 

відомостей та джерел інформації: наявності наукового ступеня, сертифікатів 

про проходження певних навчально-тренувальних курсів і, зрештою, віку, 

зовнішнього вигляду та відзивів на онлайн форумах. Приписане регулярне 

вживання апельсинів, незважаючи на те, що показане при певних симптомах, 

може бути абсолютно недієвим у конкретному клінічному випадку, що, 

однак, може спричинити додаткові фінансові витрати. За Д. Нортом, окрім 

вже розглянутих нами витрат оцінки існують також і витрати дотримання 

прав, які тісно пов’язані із виникненням морального ризику в учасників 

контрактних відносин.  

Витрати дотримання та виконання прав виникають по причині 

перегляду однією із сторін предмету або обсягу своїх контрактних 

зобов’язань. Виникнення морального ризику спостерігається у різних сферах 

економічних відносинах: у кредитуванні (нецільове виростання залученого 

фінансування, спотворення даних щодо платоспроможності позичальника), у 

страхуванні (отримання страхового полісу зменшує вимогливість 

страхувальника до виконання правил протипожежної безпеки). Однак, 

класичним прикладом виникнення морального ризику слід вважати проблему 

«принципал-агент» або «замовник-виконавець», яка може виникати, 

наприклад, між власником підприємства та найнятим менеджером. 

Менеджер, якому доручено виконання певного контракту може володіти 

значно більшим масивом достовірної інформації щодо дотримання графіку 

виробництва та його собівартості. Розуміючи, що надання правдивої, але 

невтішної інформації може призводити до виникнення конфлікту із 

власником, менеджер гіпотетично може вдаватися до спотворення або 

фальсифікації даних по проекту. Розрізняють два типи проблем, які 

виникають в подібній ситуації: укриття інформації та приховування вчинків.  
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Потреба посилення контролю за вчинками та управлінськими 

рішеннями менеджменту створює умови для інтернаціоналізації та 

ускладнення корпоративної структури підприємств інформаційного бізнесу, 

переходу до формування альянсів та фінансово-промислових груп, що має на 

меті об'єднання в одній системі менеджменту фахівців різних напрямків, 

спільна діяльність яких унеможливлює спотворення інформації, яка 

передається власникам підприємств. На наш погляд, саме наявність 

розвиненої інформаційної інфраструктури на всіх рівня менеджменту 

компаній є основною характеристикою поточного етапу розвитку БНП. За 

окремими оцінками, до 2030 року до мережі Інтернет буде підключено понад 

14 мільярдів електронних пристроїв, які використовуватимуться виключно 

БНП і виключно з метою створення та переробки інформаційних ресурсів. 

Стрімке зростання кількості пристроїв компаній, залучених до різних сфер 

інформаційного бізнесу, стимулюватиме розширення номенклатури та 

ускладнення завдань та бізнес-процесів, які виконуються в режимі онлайн. 

Мережна інфраструктура, таким чином, перетворюється в безпечну та 

надійну платформу для доставки персоналізованих послуг компаніям або 

індивідуальному користувачам, які працюють та проводять відпочинок біля 

комп’ютера. 

Традиційними формами здійснення інформаційного бізнесу в Інтернет, 

таким чином, є такі: 

- роздрібна торгівля онлайн: в першу чергу, через великі Інтернет- 

магазини, такі як Amazon або ebay;  

- міжфірмова онлайн комерція, яка здійснюється через корпоративні 

комерційні портали таких БНП як, наприклад, Apple, IBM, Hewlett-Packard, 

Cisco і Dell Computer, на яких інші корпорації замовляють обладнання 

напряму, оминаючи посередників. Така форма інформаційного бізнесу 

фактично не відрізняється від роздрібних електронних магазинів – є один 

продавець і широке коло покупців.  

Наприкінці поточної декади ХХІ ст. виникає новий тип посередників, 
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які поступово стають основними учасниками міжфірмової онлайн торгівлі. 

Вони відіграють роль електронних вузлів (хабів), кожний з яких 

спеціалізується або на певній продукції, або на певному бізнес-процесі, 

особливість таких електронних комерційних вузлів полягає у тому, що вони 

концентрують, маршрутизують та комутують інформаційні потоки, 

перетворившись фактично в торговельні електронні площадки й, навіть в 

умовах кризи, успішно розвивають проекти електронного бізнесу. 

Використання ІТ створює безпрецедентні можливості для компаній, 

готових використовувати нові форми комунікацій. БНП інформаційного 

бізнесу поступово входять до новітньої ери інтерактивних соціальних 

комунікацій. Розвиток даної тенденції впливає на весь ринок інформаційних 

ресурсів і всі інформаційні компанії незалежно від їх корпоративної 

структури й галузі, в якій діє підприємство. 

Технологія миттєвих повідомлень (Instant Messaging, IM), що спочатку 

захопила молодіжне середовище, активно поширюється у середовищі 

інформаційного бізнесу. Сьогодні за допомогою текстових повідомлень в 

реальному часі обговорюються положення багатомільярдних договорів та 

підписуються контракти. Технологія IM допомагає зміцнювати взаємодію 

між співробітниками компаній-виконавців та безпосередньо замовниками. 

Простота й стандартний характер послуг, які пропонують компанії 

інформаційного бізнесу дають можливість споживачам вирішувати, як 

взаємодіяти з тією або іншою організацією: особисто, по телефону через 

службу підтримки, за допомогою відеоконференції, через Web-Чат або за 

допомогою декількох методів відразу [157]. 

За таких умов, компанії інформаційного бізнесу розробляти інноваційні 

товари та реалізовувати їх через усі можливі канали збуту, в першу чергу 

соціальні мережі та Інтернет-сайти, максимально орієнтовані на споживачів. 

У мінливому середовищі інформаційного бізнесу конкурентні переваги 

формуються не тільки під впливом унікальних характеристик 

інформаційного ресурсу як товару, але й в обліку запитів і побажань 
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поточних і майбутніх замовників. Для цього потрібні гнучкі та адаптивні 

бізнес-процеси, які засновані на використанні Web-Сервісів і мережних 

технологій, орієнтованих на надання послуг й здійснення організаційного 

менеджменту нового покоління, який передбачає перехід до складніших 

форм бізнес-інтеграції в рамках БНП, створення горизонтальних та 

вертикальних корпоративних об’єднань. В сфері інформаційного бізнесу 

виявляється специфічна тенденція – розширення бізнес-зв’язків між 

компаніями призводить до усунення інформаційного хаосу, підвищує 

контрольованість бізнес-процесів і, найголовніше, вирішує проблему 

асиметрії інформації, в цілому зменшуючи загальний рівень невизначеності 

системи створення інформаційних ресурсів як товару інформаційного ринку. 

Об’єднання інформаційних підприємств із фінансовими компаніями та 

компаніями реального сектору економіки підвищує оперативність виконання 

замовлень та надання послуг, зменшує ймовірність виникнення помилок у 

супровідній документації, зменшує транзакцій ні витрати на пошук клієнтів, 

підготовку й узгодження контрактів. Зменшення трансакційних витрат 

досягається, в тому числі, шляхом автоматизації окремих бізнес-процесів в 

сфері управління корпораціями. Технологічно підвищення ефективності та 

надійності систем управління досягається впровадженням накопичення та 

обробки інформації програмами штучного інтелекту. Фактично йдеться про 

повне усунення людини від процесів створення інформаційних ресурсів на 

всіх етапах перетворення вихідної інформації – деперсоніфікацію 

виробництва інформаційних товарів. Розрізнені загальновідомі знання про 

об’єкт дослідження збираються та систематизуються штучними 

інформаційними алгоритмами, які є засобом виробництва інформаційного 

товару, випуск якого та реалізація на інформаційному ринку відбувається в 

результаті переробки знань на інформаційні ресурси. Однак про повне 

усунення людини як оператора процесу створення інформаційного товару 

поки що все таки не йдеться: специфіка організації та побудови ефективних 

систем автоматизованого управління виробничими процесами в 
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інформаційному бізнесу передбачає наявність ряду критичних для системи 

моментів, коли кількість різних засобів автоматизації стає надмірним, 

втрачається синхронність та взаємопов’язаність елементів управління. 

Інформаційні системи підприємства перетворюються на складну 

багатокомпонентну структуру, забезпечити стабільне функціонування якої, 

принаймні на поточній стадії технологічного розвитку людства, може тільки 

відповідні ІТ-служба підприємства. 

Деякі дослідники вважають, що зазначена проблема може бути вирішена 

за допомогою впровадження уніфікованих корпоративних Інтернет-порталів 

всіх компаній, що входять до БНП, при цьому саме поняття портал 

застосовується відносно Інтернет сайтів різних типів [27]. В першу чергу 

йдеться про великі уніфіковані інформаційні сайти, на яких доступні всі 

послуги, що пропонуються компаніями, що входять до БНП. Такі сайти 

містять велику кількість інформації, що стосується сфери діяльності 

компанії, її продуктів і послуг. Виникає проблема диференціації понять 

«корпоративний сайт», «корпоративний портал», «корпоративна 

інформаційна система». Визначення сутнісного змісту даних понять 

ускладнюються неоднозначністю існуючої класифікації та різними 

підходами до трактування її елементів. Ми пропонуємо функціональну 

класифікацію Інтернет сайтів компаній інформаційного бізнесу: 

- корпоративний Інтернет – представництво, яке використовується для 

забезпечення взаємодії компанії з іншими компаніями: постачальниками, 

споживачами, партнерами; 

- промо-сайт, т. зв. «Інтернет-вітрина», є формою Інтернет-магазину, 

використання якого забезпечує взаємодію компанії з кінцевими 

споживачами; 

- публічний інформаційний портал, на якому представлено інформацію з 

номенклатури БНП інформаційних товарів, що реалізуються та цін на них, 

також використовується для взаємодії компанії з кінцевими споживачами; 

- споживчі інформаційні й сервісні портали. Інформаційні сайти, які 
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надають різні сервіси відвідувачам (поштові сервіси, пошук інформації, 

тематичні розділи новин тощо), є рекламними платформами оскільки 

користуються великою популярністю у споживачів та мають високі 

показники відвідуваності; 

- торговельні портали (торгово-інформаційні площадки). Основне 

завдання – створення «торговельних і інформаційних «ринків у мережі», 

присвячених певним галузям і групам товарів; 

- корпоративні портали поєднують всі наявні в організації інформаційні 

ресурси (програми, сховища даних, аналітичні системи тощо), надають 

користувачам єдиний захищений доступ до корпоративної й зовнішньої 

інформації. 

Для споживачів інформаційних товарів робота з такими сайтами 

виглядає як звичайна робота в Інтернет. Використовуючи будь-який web-

браузер, потенційний покупець входить на сайт і одержує доступ до своєї 

персональної сторінки, на якій він може працювати з документами й 

інформаційними системами, одержувати інформацію із зовнішніх джерел 

тощо. 

Ідея корпоративного порталу не нова. Поява подібних інформаційних 

товарів передбачалась ще в 1950-ті роки П. Друкером – фундатором 

американської школи менеджменту в сфері ІТ [34]. Він вважав, що 

економічно ефективним стане лише те середовище діяльності людини, в 

якому буде створено «суспільство з високим рівнем проникнення інформації 

в бізнес-процеси». Такому суспільству буде відповідати стратегія управління 

бізнесом, в першу чергу, інформаційним «на основі рівноправних зв'язків 

усіх з усіма». На його думку, потенціал комп'ютерів не в створені 

інформаційних товарів, а в здатності передавати інформацію й забезпечувати 

економічну взаємодію людей. 

Наведений приклад класифікації інформаційних ресурсів для цілей 

автоматизованого управління бізнес-процесами постійно видозмінюється й 

вимагає аналізу практичних моделей здійснення підприємницької діяльності 
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інформаційними компаніями.  

Під підприємницькою діяльністю в інформаційному бізнесі, на нашу 

думку, слід розуміти діяльність, при якій взаємодія сторін відбувається 

виключно шляхом використання мережі Інтернет. На сьогодні комерційна 

діяльність в Інтернет охоплює практично всі існуючі на ринку сегменти 

бізнесу: 

- В2В – взаємодія між організаціями; 

- В2С – взаємодія між організаціями й фізичними особами; 

- С2С – взаємодія між фізичними особами; 

- B2G – взаємодія між організаціями й державними структурами; 

- C2G – взаємодія між фізичними особами й державними структурами. 

Застосування технології Інтернет значно скорочує транзакційні витрати 

на визначення перспективного товару й соціально важливих демографічних 

характеристик зацікавлених у товарі груп населення. Оцінити рівень 

зацікавленості споживачів можна, аналізуючи статистику запитів до 

провідних світових пошукових систем.  

Одним з найцікавіших явищ у секторі В2В є формування так званих 

В2В-майданчиків (В2В-Порталів). Функціонують Інтернет портали, на яких 

регулярно публікуються оголошення про проведені торги й конкурси в сфері 

В2В, в тому числі в сфері державних закупівель та тендерів. У результаті 

з’явився новий тип посередників, які почали серйозно впливати на розвиток 

межфірмової онлайн торгівлі. Вони відіграють роль електронних вузлів 

(хабів), кожний з яких спеціалізується або на певній продукції, або на 

певному бізнесі-процесі.  

Сьогодні окремі технологічні рішення або інтегровані системи для 

інформаційного бізнесу пропонують практично всі великі компанії-

виробники комп’ютерів, мережного устаткування й програмного 

забезпечення: IBM, Hewlett-Packard, Compaq, Intel, Sun Microsystems, Cisco 

Systems, Microsoft, Computer Associates International, Navision і інші [147]. 

Про високий рівень розвитку інформаційного бізнесу свідчить також 
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наявність великої кількості професійних асоціацій у цій області. Серед них: 

- American 13-Commerce Association АЕА IT Technology Org; 

- Commerce Net – промисловий консорціум компаній, що 

використовують та розробляють програмне забезпечення для інформаційного 

бізнесу в Інтернет; 

- eMarketing Association – професійна асоціація компаній і приватних 

осіб, що спеціалізуються на електронному маркетингу й інтеграції 

онлайнового й офлайнового маркетингу; 

- Advisory Commission on Electronic Commerce (ACEC) – комісія, 

створена конгресом США для вивчення федерального, державного, 

внутрішнього й міжнародного трафіка з використанням обліку Інтернет-

транзакцій і Інтернет-доступу. 

- Association for Enterprise Integration – асоціація для цілей інтеграції 

підприємств і використання електронного бізнесу в сфері промисловості й 

менеджменту бізнес-процесів; 

- Electronic Industry Data Exchange – асоціація, що виступає форумом для 

підприємств інформаційного бізнесу. 

Ще одним прикладом появи й розвитку нової форми інформаційного 

бізнесу є створення соціальних мереж. Дослідник інформаційних технологій 

Б. Фітцпатрик влучно охарактеризував даний процес: «Ми всі – члени якої-

небудь соціальної мережі. Або п'яти, або десяти». Технологія Інтернет дала 

можливість легко зв'язувати людей, що бажають працювати або проводити 

дозвілля онлайн. За допомогою соціальних мереж уже можна шукати роботу, 

продати й купити квартиру, взяти або надати гроші в борг, зняти фільм, 

відправитися в подорож, виграти на президентських виборах 

Акумулюючи аудиторію, соціальні мережі стають одними з 

найдорожчих медіапідприємств сучасності. Капіталізація таких компаній, як 

Flickr, MySpace, Facebook, сягає сотень мільярдів доларів. Після появи у 2003 

р. першого такого проекту – Friendster соціальні мережі стали сферою 

ведення інформаційного бізнесу та середовищем функціонування нових 
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компаній, формують нові ринки та створюють нові інформаційні товари. 

Бізнес по створенню соціальних мереж користується найбільшим попитом 

серед інвесторів та зростає найвищими темпами на інформаційному ринку. 

Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу 

відбувається в результаті неможливості використання традиційних систем 

менеджменту при створенні та реалізації інноваційних інформаційних 

товарів: керування матеріальними, виробничими й іншими ресурсами, (MRP 

– material resource planning, MRP II, ERP – Enterprise Resource Planning, CRM 

– client relationship management і ін.) не враховують інформаційно-

телекомунікаційну структуру об'єкта управління тільки спроектоване 

відповідно до потреб інформаційних БНП середовище дозволяє створити 

ефективну систему управління і розвитку бізнес-процесів в сфері 

інформаційного бізнесу. 

Практика впровадження на підприємствах інформаційного бізнесу 

сучасних інтегрованих систем управління засвідчує відсутність 

загальноприйнятих критеріїв вибору оптимальних систем управління 

інформаційними БНП, які могли б бути корисними як для потенційних 

користувачів таких систем, так і для їхніх виробників.  

 

1.2. Трансформація теоретичних підходів аналізу інформаційного бізнесу 

як економічної категорії 

 

Ускладнення індустріального виробництва, соціальної, економічної та 

політичної сфер суспільного життя, зміна динаміки процесів глобалізації та 

інформатизації у всіх сферах діяльності людини обумовлюють зростання 

потреб в інформації та знаннях, сприяють створенню нових засобів і 

способів задоволення цих потреб. Інформаційно-комунікаційні технології 

(ІКТ) стають невід’ємною частиною повсякденного життя, відбувається 

розширення номенклатури інформаційних послуг, виробництво яких є 

окремою галуззю національної економіки країн світу – індустрією 
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інформаційного бізнесу.  

Виникнення ринкових відносин створило умови для ведення приватної 

підприємницької діяльності, з’явилися науково-методичні підходи 

трактування сутності бізнесу як процесу, кінцевою метою якого є збагачення 

його власників, тобто під терміном «бізнес» первісно пропонувалося 

розуміти будь-яку ініціативну діяльність підприємців з метою отримання 

максимальних прибутків.  

Пізніше поняття «бізнес» в науковій літературі почало сприйматися як 

певна система, що містить у собі діяльність як підприємців (суб’єктів 

бізнесу), так і споживачів. Елементами даної системи було: виробництво 

продукції, торговельна діяльність та комерційне посередництво. 

Дослідником А. Хоскінгом було запропоноване таке визначення бізнесу: «Це 

діяльність приватних осіб, підприємств або організацій зі здобуття 

природних благ, виробництва чи придбання та продажу товарів або надання 

послуг в обмін на інші товари, послуги або гроші зі взаємною вигодою для 

зацікавлених осіб або організацій» [124]. 

Бізнес (від англ. business – справа, підприємництво), на думку 

Філіппової І.О., представляє собою ініціативну економічну діяльність, яка 

ведеться за рахунок власних, залучених або позикових коштів з метою 

отримання прибутку та подальшого розвитку справи. Міжнародний бізнес 

передбачає здійснення ділових операцій партнерів більш ніж з однієї країни 

[114, с.6]. Переваги міжнародного бізнесу в контексті інтернаціоналізації 

підприємницької діяльності в умовах глобалізації визначила Кокоріна В.І: 

«Міжнародний бізнес базується на можливості отримання переваг 

(економічних чи технологічних) саме із переваг міждержавних 

(міжкраїнових) ділових операцій, тобто продаж даного товару в іншій країні, 

або налагодження фірмою однієї країни виробництва в іншій країні або 

спільного надання послуг фірмами двох країн третій тощо забезпечують 

залученим у бізнес сторонам більше переваг, ніж вони мали б, якби 
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здійснювали аналогічну діяльність як суб’єкти лише національних економік» 

[60, с. 68]. 

Аналіз наукових джерел, проведений в даному дослідженні показав 

наявність різноманітних підходів до визначення форм організації 

міжнародного бізнесу та практичних способів його здійснення. На наш 

погляд, така багатоманітність підходів виникає через відсутність 

уніфікованого та однозначного розуміння основних сутнісних характеристик 

терміну «міжнародний бізнес». Розвиток бізнесу в міжнародному масштабі 

відбувається динамічно та змінюється під впливом конкуренції та процесів 

глобалізації. На думку Д.Г. Лук’яненка, глобальний етап інтеграції 

економічних систем безпосередньо пов’язаний з багатоплановим процесом 

розширення та поглиблення світогосподарських зв’язків завдяки підвищенню 

мобільності факторів і результатів виробництва (макрорівень) та залучення 

фірми до міжнародних операцій (мікрорівень) [68, с. 9]. Формування 

тенденцій міжнародного бізнесу залежить від соціально-економічних 

перетворень, які відбуваються у національному та міжнародному 

середовищах, під впливом технологічних та інформаційних розривів між 

суб’єктами цих рівнів. Міжнародний бізнес визначено Бабієм Н.В. як ділову 

взаємодію фірм різних форм власності або їхніх підрозділів, що знаходяться 

в різних країнах, що має головною метою одержання прибутку за рахунок 

отримання вигод від переваг ділових міжнародних операцій [5, с. 31]. 

Савченко В.Ф. виділяє таке поняття як «міжнародне підприємництво», що 

передбачає сукупність угод, які укладають та виконують через національні 

кордони і які пов'язані з переміщенням ресурсів, товарів та послуг у 

міжнародному масштабі [9288, с. 251]. 

Вчені С. Робокк та К. Сіммондс визначають поняття «міжнародний 

бізнес» як сукупність ділових операцій, пов’язаних з перетинанням 

національних кордонів і рухом товарів, послуг, капіталів, працівників; 

трансфером технологій, інформації і даних [185, с. 3].В фундаментальному 

підручнику «Міжнародний бізнес» під науковою редакцією В.А. Вергуна [17] 
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можна знайти наступне визначення міжнародного бізнесу: «Міжнародний 

бізнес як окрема, самостійна сфера людської діяльності… – це будь-які 

господарські операції, ділові транзакції (оборудки), що здійснюються 

фізичними особами, компаніями та іншими (приватними й суспільними, 

некомерційними) організаціями двох або більше країн за межами 

національних кордонів з метою отримання прибутку» [17, с. 31-32].  

Особливостями здійснення міжнародного бізнесу є те, що господарські 

операції засновані на організаційних технологіях, які відповідають вимогам 

оптимального задоволення потреб та інтересів суб’єктів бізнесу. Також слід 

зазначити, що здійснення міжнародної економічної діяльності передбачає 

використання переваг місця розташування для того, щоб знайти більш дешеві 

або більш якісні фактори виробництва (виробничі матеріали чи робочу силу) 

і розширення ринків продажу товарів та обслуговування клієнтів [93].  

Проаналізувавши різні наукові позиції авторів у питанні визначення 

поняття «міжнародний бізнес», можна прийти до висновку, що найбільш 

оптимальним визначенням є таке: міжнародний бізнес − це 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. 

На особливу увагу заслуговує також визначення терміну 

«інформаційний бізнес», яке залишається порівняно мало розкритим у 

науковій літературі, на відміну від вже досліджених категорій «бізнес» та 

«міжнародний бізнес». Економічна категорія «інформаційний бізнес», як і 

багато подібних термінів, що складаються із двох «рівновеликих» частин 

(наприклад, інформаційний маркетинг, фінансовий менеджмент тощо), на 

практиці може трактуватися подвійно. З одного боку, даним терміном 

позначають ведення бізнесу в інформаційному середовищі, тобто розуміють 

як «бізнес в інформатиці». З іншого боку, під даним терміном розуміють 

також і інформаційні системи та технології, які використовуються в якості 

інструмента реалізації бізнесу, тобто категорію трактують як «інформатику в 
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бізнесі», враховуючи при цьому використання інформації як фактору 

виробництва електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ) [13; 15]. Між цими 

аспектами інформаційного бізнесу в принципі немає протиріччя: той самий 

продукт індустрії інформації (наприклад, програмний продукт або база 

даних) може виступати як у ролі об’єкта бізнесу (виробленого й 

запропонованого для реалізації на інформаційному ринку), так і в ролі одного 

з інструментів бізнесу (факторів виробництва відповідних засобів створення 

інформаційних товарів та надання інформаційних послуг). 

Конструювання поняття «інформаційний бізнес» пропонується 

здійснювати на основі методології, розробленої А. Старостіною та 

В. Кравченко [100]. Так, на першому етапі нами сформовано перелік 

визначень поняття «інформаційний бізнес», які представлені у науковій 

літературі та окремих доповідях ОЕСР та UNCTAD. Відповідно до 

рекомендацій, зазначених у [100] при формуванні списку визначень ми 

використовували як пошук в Інтернет, так і бібліографічний пошук по 

друкованим працям. Кожне визначення було розкладено на три ключові 

компоненти: ключову суть явища, в рамках якої лаконічно формулюється 

головна ідея дефініції; зміст явища – те, яким саме чином відбувається 

пояснення суті досліджуваного явища та результат явища – пояснення 

кінцевого його змісту, визначення того, яким є результат для економічної 

науки використання досліджуваного явища. 

Використання описаної трьохкомпонентної структури побудови поняття 

«інформаційний бізнес» дозволило систематизувати наявні в науковій 

літературі методологічні підходи до визначення даного поняття (Додаток Б). 

На особливу увагу заслуговує той факт, що в 11 із 18 наведених визначень 

відсутній компонент «результат явища», що, на нашу думку, свідчить про 

обмеженість запропонованих в науковій літературі трактувань та наявність 

додаткових напрямків для дослідження. В даній роботі, із використанням 

методології [100] нами розроблено авторське визначення терміну 
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«інформаційний бізнес», яке розкриває всі три компоненти даного поняття – 

його суть, зміст та результат. 

На наступному етапі побудови визначення досліджуваного поняття 

проводиться виявлення фундаментальних характеристик суті явища, даний 

процес передбачає пошук ключових, на думку дослідника, слів та 

специфічних економічних термінів, які використовуються у науковій 

літературі для визначення досліджуваного поняття. Формалізація усіх 

наявних дефініцій здійснюється за допомогою розширеної таблиці (Додаток 

В), в якій суть явища також розкладається на декілька елементів – фактично 

тих слів, з яких починається визначення поняття. Проведений аналіз дозволяє 

стверджувати, що найчастіше інформаційний бізнес пов’язують із певною 

інноваційною технологією, фактично вважають фундаментальним видом 

підприємницької діяльності у майбутньому. Таке визначення зустрічається в 

семи із 18 проаналізованих нами дефініцій. Поняття «інформаційний бізнес» 

трактується дослідниками і як певна форма управління компанією або як 

окремий напрямок підприємницької діяльності, який виокремлюється із 

традиційних форм ведення бізнесу – таке розуміння даного поняття 

зустрічається в п’яти проаналізованих наукових та навчально-методичних 

працях. У трьох визначення досліджуваного терміну акцент встановлено на 

підприємницькій природі даного виду діяльності та наголошується, що 

інформаційний бізнес, в першу чергу, є сферою обігу інформаційних товарів 

та послуг. Лише в двох випадках зазначається, що інформаційний бізнес є 

виробництвом, торгівлею або посередництвом при операціях купівлі-

продажу інформаційних товарів та послуг. Нерозповсюдженість даного 

визначення пояснюється, на нашу думку, тим, що до інформації, як буде 

показано в наступних підрозділах даної дисертації, лише опосередковано 

можливо застосовувати традиційні економічні категорії, оскільки сам процес 

економічного відтворення в сфері інформаційного бізнесу значно 

відрізняється від традиційної бізнес-діяльності. Лише в одному визначенні 

автори звертають увагу на юридично-правові аспекти підприємницької 
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діяльності в сфері інформаційного бізнесу, елемент дефініції «правила та 

норми» зустрічається лише один раз, в проаналізованих роботах 

наголошується на тому, що інформаційний бізнес – переважно цифрова 

форма підприємницької діяльності, яка практично реалізується із 

використанням мережних технологій та онлайн і не може бути предметом 

традиційного нормативно-правового регулювання економічних відносин. 

Складність зазначеної проблеми в теоретичному плані пов’язана і з 

неоднозначністю та обсягом понять дані, інформація, знання, інформаційні 

ресурси, інформаційний товар або послуга. В подальшому аналізі нами буде 

встановлено, на якому саме етапі переробки та інформаційного виробництва 

певні відомості або факти про предмет дослідження набувають 

характеристик товару та яким чином можливо встановити їх цінність та ціну 

на інформаційному ринку. Однак, з юридичної точки зору, на сьогодні немає 

чіткого розуміння того, на скільки інформаційні товари або послуги є 

предметом купівлі та продажу і, головне, якими саме нормативним 

договорами дані правовідносини унормовуються. Що саме є предметом 

договору – матеріальний носій, на якому передається інформація або 

безпосередньо текстова або аудіовізуальна продукція, на ньому записана.  

Завершальним етапом запропонованої у [100] методології є власне 

авторське визначення досліджуваного поняття, яке також пропонується 

навести у формі таблиці (табл. 1.2): 

Таблиця 1.2 

Структура поняття «інформаційний бізнес» 

Категорія Суть явища Зміст явища Результат явища 

Інформаційний бізнес -  сфера 

підприємницької 

діяльності,  

яка здійснюється на основі 

використання інноваційних 

інформаційних технологій  

з метою отримання 

конкурентних переваг та 

максимізації прибутку 

Джерело: побудовано автором 

 

Розроблене визначення інформаційного бізнесу, на нашу думку, є 

концентрованою інтерпретацією основних сутнісних характеристик даного 

явища, однак, воно не відображає межі, в яких виникає дана категорія та 
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співвідношення терміну «інформаційний бізнес» із такими поняттями як 

«інформаційне підприємство», «електронний бізнес» та «електронна 

комерція». В науковій та професійній бізнес – літературі існує досить чітке 

трактування термінів електронний бізнес та електронна комерція. Так, під 

електронним бізнесом розуміють принципово нові (інноваційні) форми 

організації бізнес-процесів на підприємстві за допомогою Інтернет 

технологій. В даному визначенні чітко постулюється, що електронна 

комерція не є окремим видом підприємницької діяльності, не передбачає 

створення спеціалізованої системи виробництва та реалізації принципово 

нових товарів або послуг, фактично є одним із напрямків діяльності компанії, 

яка на технологічному рівні здійснюється із широким використанням 

Інтернет технологій. Слід також зазначити, що Інтернет технології є лише 

окремим видом інформаційних технологій, тобто значно вужчим за обсягом 

поняттям. Електронний бізнес ототожнюється із поняттям «електронна 

комерція» або «електронна торгівля», прикладами даного виду діяльності є 

електронний консалтинг, електронне видавництво тощо.  

Багатозначність терміну «інформаційний бізнес» ускладнює визначення 

поняття «інформаційне підприємство», оскільки, за логікою співвідношення 

термінів «бізнес» та «підприємство», дані категорії мають бути 

взаємопов’язаними. На нашу думку, інформаційні підприємства мають бути 

суб’єктами ринку інформаційних товарів та безпосередньо здійснювати 

підприємницьку діяльність в сфері інформаційного бізнесу. Однак, в 

науковій літературі є принципово відмінні визначення терміну 

«інформаційне підприємство». З метою формулювання власного визначення 

даної категорії, використаємо методологію [100] до терміну «інформаційне 

підприємство» (Додаток Г): 

На наступному етапі нами було виділено основні компоненти суті явища 

«інформаційне підприємство», встановлено, що фактично під 

«інформаційним підприємством» переважно розуміють або окрему сферу 
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бізнесу або один із видів економічної діяльності компанії, який є допоміжним 

до інших напрямків діяльності (Додаток Д). 

Аналіз наведених даних дозволяє стверджувати, що в науковій 

літературі є чітке уявлення про інформаційне підприємство як окрему 

компанію – в 7 із 14 визначень автори звертають увагу на те, що 

інформаційні підприємства є саме окремими компаніями, а не одним із 

допоміжних до головного видів економічної діяльності. Таке трактування 

досліджуваного поняття дозволяє нам стверджувати, що інформаційний 

бізнес є окремою сферою економічної діяльності, яку здійснюють 

інформаційні підприємства. В 4 випадках наводиться розуміння 

інформаційного підприємства як форми зв’язку між людиною та 

інформаційно-комунікаційними технологіями або як формою економічної 

діяльності. Спільним елементом таких визначень є термін «форма», який в 

даному контексті означає, що інформаційне підприємство, в цілому, не має 

окремих, властивих лише йому сутнісних характеристик і не є окремим 

видом діяльності. В даній групі визначень наголошується на неможливості 

виділити на практиці інформаційні підприємства як окремих суб’єктів 

господарської діяльності та доводиться позиція про те, що в кожній такій 

компанії є основний напрямок діяльності, який підтримується збором та 

переробкою інформації. В одному випадку прямо наголошується, що 

інформаційне підприємство є допоміжним видом діяльності компанії та не є 

окремою інституційною структурою. Можна стверджувати, що категорія 

«інформаційне підприємство» трактується в науці, в першу чергу, як окремий 

вид економічної діяльності, однак розповсюдженою є і фактично протилежна 

позиція, яка зводиться до сприйняття даного терміну лише як одного із видів 

діяльності компанії, який обслуговує основні напрямки бізнесу. В одному 

випадку під терміном «інформаційне підприємство» розуміють систему 

взаємопов’язаних процесів і в одному – ототожнюють досліджуваний термін 

із бізнесом як широкою економічною категорією.  
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На останньому етапі конструювання поняття «інформаційне 

підприємство» наводиться розроблене, в результаті проведеного аналізу, 

визначення досліджуваного терміну (табл. 1.3): 

Таблиця 1.3 

Структура поняття «інформаційне підприємство» 

Категорія Суть явища Зміст явища Результат явища 

Інформаційне 
підприємство - 

компанія,  яка здійснює виробництво 
засобів збору, обробки та 

передачі інформації та кінцевих 

результатів такої діяльності – 

інформаційних товарів та послуг  

на основі широкого використання 
інформаційно-комунікаційних 

технологій з метою отримання 

конкурентних переваг та максимізації 

прибутку 

Джерело: побудовано автором 

 

Система міжнародного інформаційного бізнесу охоплює галузі по 

виробництву ІТ-товарів та послуг промислових груп, комп’ютерної техніки, 

телекомунікацій та устаткування, електронної комерції, мобільного та 

супутникового зв’язку, програмного забезпечення та систем корпоративного 

управління, що дає підстави розглядати дану галузь як масштабну 

економічну систему, яка функціонує на основі створення інтелектуальних 

ресурсів та високотехнологічних розробок, які стрімко поширюються в світі.  

На думку Є. Макаренко [74] світовий ринок інформаційних продуктів і 

послуг включає такі сектори:  

- медіа (TV та радіо, рекламний сервіс, друкована та е-преса і т. д);  

- телекомунікацій (супутниковий, бездротовий, мобільний, оптично-

волоконний, кабельний зв’язок, Інтернет-телефонія, навігація (GPS)); 

- ІТ (е-комерція, е-банкінг, е-корпоративне управляння, е-освіта, е-

медицина, е-бібліотеки, «хмарні» технології і т.д.);  

- інтелектуальна власність (програмне забезпечення, смарт-картки, 

криптографічні засоби безпеки, патентування, ліцензування, авторське право 

і суміжні права, ноу-хау, доменні імена); 

- приладобудування (виробництво технологічних пристроїв, цифрових 

модулів, систем штучного інтелекту, мікросхем, комп’ютерної техніки, 

телекомунікаційного устаткування); 
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- комунікативні технології (іміджевий, корпоративний, бізнесовий, 

кризовий брендінг, Internet-PR, е-консалтинг, GR, IR, PA, політична, ділова, 

фінансова аналітика, прогностична інформація, е-туристичний, е-

брокерський, е-кредитно-довідковий бізнес) [74, с. 89]; 

Згідно класифікації Б. Казелла та Л. Форменті цифровий бізнес, в розрізі 

особливостей створення інформаційних продуктів поділяється на сектори: 

виробництво комп’ютерних комплектуючих та інтегральних мікросхем, на 

якому відбувається розробка та конструкція різних науково-технологічних 

пристроїв, компонентів; цифрові платформи, які засновані на інформаційній 

інтелектуальній власності; цифрові рішення, який охоплює аутсорсинг 

процесів міжнародних розрахунків, фінансові технології та систему 

електронних платежів; е-комерція, який охоплює весь спектр послуг купівлі-

продажу в Інтернеті; телекомунікаційний сектор представляє всі види 

зв’язку; медіа пов'язаний зі створенням продуктів та послуг видавництва, 

теле- та радіо індустрії, реклами; програмного забезпечення охоплює весь 

спектр програмних продуктів для ІТ пристроїв. 

Підприємства інформаційного бізнесу можна класифікувати також 

залежно від різновидів товарів і послуг, які виробляє фірма на 

інформаційному ринку. Зокрема, за видами діяльності можуть бути виділені 

такі фірми (групи взаємопов’язаних фірм): задіяні у проектуванні, 

виробництві, продажах, технічному обслуговуванні, ремонті і експлуатації 

засобів ЕОТ, оргтехніки й зв'язку. В науковій літературі виділяють такі групи 

компаній інформаційного бізнесу: 

- підприємства, що здійснюють проектування, тиражування, продаж, 

супровід і експлуатацію програмних продуктів; 

- підприємства, задіяні у проектуванні, створенні і комерційній 

експлуатації баз даних; 

- підприємства, що надають різні види послуг з обробки інформації, 

забезпечення обміну інформацією за допомогою комп'ютерних мереж; 

- підприємства, що здійснюють проектування, випуск, продаж, супровід і 
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експлуатацію комп’ютерної техніки [74]. 

Інформаційний бізнес, таким чином, є складною регульованою й 

саморегульованою системою, має багатокомпонентну структуру, яку, на 

нашу думку, можна класифікувати по видах власності, по стадіях 

відтворення, з позицій впровадження результатів науково-технічного 

прогресу, за критерієм диверсифікованості географічної структури – за 

принципом охоплення економічного простору, за рівнем організації 

господарського життя тощо (табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Класифікація типів інформаційного бізнесу 

Принцип класифікації 
Характеристика відповідно до 

принципу класифікації 
Види бізнесу 

1 2 3 

По видах власності 

- приватна власність на засоби 

виробництва  

- приватна власність на ресурси 

господарства або фірми-споживача 

- приватна власність на робочу силу  

- державна власність 

- підприємницький бізнес 

- споживчий бізнес 

- трудовий бізнес 

- державний бізнес 

З позицій стадій 

відтворення 

- стадії виробництва інформаційних 

товарів 

- обмін 

- розподіл 

- споживання 

- виробничий бізнес 

- бізнес у сфері обігу 

інформаційних ресурсів 

- бізнес у сфері розподілу й 

перерозподілу інформаційних 

товарів та послуг  

- бізнес у сфері споживання 

інформаційних товарів та послуг 

З позицій науково-

технічного прогресу 

традиційні види діяльності 

нові види створення інформаційних 

товарів і послуг 

традиційний бізнес 

інноваційний бізнес 

З позицій охоплення 

економічного 

простору 

- в країнах світу 

- в межах держави 

- у межах області 

- в межах регіону 

- в одному населеному пункті 

- міжнародний бізнес 

- національний бізнес 

- обласний бізнес 

- регіональний бізнес 

місцевий бізнес 

За рівнем організації 

господарського 

життя 

- беруть участь держава, регіон 

- задіяно сферу, сектор, галузь 

економіки  

- бере участь фірма 

- макробізнес 

- мезобізнес 

- мікробізнес 

Джерело: побудовано автором 
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Отже, провівши дослідження класифікації складових міжнародного 

інформаційного бізнесу було здійснено поділ підприємств на ринку згідно 

особливостей здійснених операцій (рис. 1, Додаток Е).  

В контексті даного дослідження на особливу увагу заслуговує 

специфічний вид здійснення інформаційного бізнесу – міжнародна діяльність 

інформаційних підприємств. Генезис та розвиток корпоративних форм 

міжнародного інформаційного бізнесу безпосередньо залежить від рівня 

розвитку та темпів впровадження високотехнологічних інновацій в усіх 

сферах підприємницької діяльності та обумовлюється попитом на 

інформацію як товар та стратегічний ресурс. Прогнозування ключових 

показників діяльності підприємства є неможливим без формування великих 

масивів фінансової та науково-технічної статистичної інформації. Збір та 

аналіз таких даних потребує використання ІКТ, попит на які обумовлює 

розвиток виробництва інформаційних товарів та послуг, ЕОТ. Вихідним 

ресурсом зазначених процесів виступають інформаційні знання, які в 

поточній операційній діяльності підприємства застосовуються для 

ефективного її функціонування, підвищення рівня конкурентоспроможності 

та максимізації прибутку (рис. 1.3).  

За відносно короткий проміжок часу БНП зайняли понад ½ 

промисловості у світі, контролюють дві третини міжнародної торгівлі, мають 

75% патентів та ліцензій на нові технології та ноу-хау [15]. Завдяки своїм 

можливостям, оптимальному розміщенню людського капіталу, науково-

технічному розвитку, використанню передових технологій управління БНП 

можуть ефективно розміщувати виробничі потужності, організувати збут. 

Діяльність БНП сприяє зростанню економіки багатьох країн, підвищенню її 

ефективності. Завдяки БНП у світі відбувається інтернаціоналізація 

виробництва та лібералізація зовнішньої торгівлі. Завдяки процесам злиття та 

поглинання в середовищі інформаційних БНП відбувається розвиток 

корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу, створення 

корпоративних альянсів та фінансово-промислових конгломератів.  
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Рис. 1.3. Становлення міжнародних інформаційних компаній, спричинений появою та використанням ІКТ 

Джерело: розроблено автором 
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Початкові технології 

збереження та 

передачі інформації 
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Завдяки своїм конкурентним перевагам БНП можуть зменшувати 

податки та митні збори в середині компанії, підвищувати продуктивність 

використання робочої сили, встановлювати свої внутрішні технічні 

стандарти та регламенти, регулювати споживчий попит в приймаючій країні.  

Проведений аналіз дозволяє нам запропонувати структурно-логічну 

схему поняття «міжнародний інформаційного бізнес» як процесу та явища 

(рис. 1.4), а також розкрити фактори розвитку даної категорії бізнесу (рис. 1., 

Додаток Ж). 

 

Рис. 1.4. Генезис формування сутності поняття «міжнародний 

інформаційний бізнес» 

Джерело: побудовано автором 

Міжнародна 

міграція робочої 

сили 

Міжнародна 

інвестиційна 

діяльність 

Експорт товарів та 

послуг 

Створення та 

реалізація 

інформаційних 

товарів та послуг 

Система створення інформаційних товарів та послуг  

Самостійне створення 

інформаційних товарів та 

послуг 

Створення інформаційних 

товарів та послуг в 

структурі БНП 

Спеціалізація на окремих 

видах інформаційних 

послуг та знань 

Суб’єкти створення інформаційних товарів та послуг  

БНП Спільні 

підприємства 

Інформаційні 

кластери 

Малі інформаційні  

підприємства 

інші 

Розробка та виробництво високотехнологічних інформаційних товарів та послуг на основі 

включення інформаційних підприємств до глобальних ланцюгів створення доданої вартості 

ІТ-компанія – це підприємство, яке здійснює виробництво засобів збору, обробки та передачі 

інформації та кінцевих результатів такої діяльності – інформаційних товарів та послуг на 

основі широкого використання інформаційних, комунікаційних та обчислювальних 

технологій з метою отримання конкурентних переваг та максимізації прибутку 

Міжнародний інформаційний бізнес 
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Таким чином, міжнародний інформаційний бізнес є видом економічної 

діяльності, який пов`язаний із виробництвом, зберіганням, обробкою та 

розповсюдженням інформаційних продуктів, електронно-обчислювальних 

технологій, послуг з метою отримання прибутку та задоволення 

інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб [51]. Факторами, що 

обумовлюють розвиток форм міжнародного інформаційного бізнесу є 

лібералізація зовнішньоекономічної політики країн світу, шляхом зменшення 

тарифних та нетарифних бар’єрів у торгівлі товарами та послугами, 

формування багатонаціональних підприємств та банків, які в результаті 

впровадження ІКТ концентрують виробничі, комерційні, науково-технічні та 

фінансові ресурси, постійний науково-технічний розвиток шляхом 

впровадження інновацій в комунікаційній системи підприємства, 

здешевлення зв’язку та логістичних послуг. 

 

1.3. Розвиток корпоративних структур у сфері інформаційного 

бізнесу 

 

Вплив інформаційних технологій (ІТ) на розвиток корпоративних форм 

міжнародного бізнесу, менеджмент багатонаціональних підприємств, темпи 

їх розвитку та суспільство в цілому важко переоцінити. Стрімкий розвиток 

обчислювальної й телекомунікаційної техніки, нагромадження 

безпрецедентно великих обсягів інформації й надзвичайно висока швидкість 

інформаційного обміну сформували до кінця ХХ ст. новий соціокультурний 

та економічний феномен – глобальне інформаційне суспільство. Наслідком 

даного процесу став перегляд усталених бізнес-моделей діяльності БНП, 

фокус діяльності яких було переорієнтовано із розвитку ІТ безпосередньо на 

споживача інформаційних товарів.  

ІТ змінили не тільки практичні підходи до організації підприємницької 

діяльності – вони змінили спосіб ділового стратегічного мислення власників 

та менеджерів БНП. Перші комп'ютери використовувалися підприємцями в 
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основному для автоматизації процесів, які раніше виконувалися вручну 

більшою кількістю співробітників невисокої кваліфікації, типовим 

прикладом є обробка статистичних даних, виконання окремих складальних 

процесів тощо. Сьогодні нова техніка й технології застосовуються не тільки 

для автоматизації збору й обробки даних, але й для реалізації нових ідей, 

нових способів одержання конкурентних переваг. Розподілені інформаційні 

системи БНП й глобальні мережні технології значно розширили кількість 

споживачів БНП, які здійснювали операційну діяльність в традиційних 

галузях економіки – тепер кожен покупець певного товару може, вже після 

покупки певної продукції, продовжувати споживати запропоновані йому 

додаткові послуги та інформаційні ресурси, не відволікаючись від екрана 

монітора, знаходячись в комфортних домашніх умовах. Відбулося безмежне 

збільшення ділових можливостей БНП за рахунок швидкого й максимально 

спрощеного доступу до величезних обсягів інформації й інструментам 

роботи з нею. 

Зараз управлінці БНП здійснюють вибір відповідної стратегії розвитку 

компанії заснованої на інформаційній оцінці ситуацій та комп’ютерного 

програмування, створюючі завдання для безпосередніх виконавців, які 

поєднують професіоналів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, 

в міжнародних компаніях із складною та розгалуженою корпоративною 

структурою, при цьому забезпечується оптимальна координація проектних і 

робочих груп, миттєва реакція на запити споживачів інформаційних товарів 

та послуг. Аналітики використовуючи математичні методи та моделі 

прогнозують майбутні ситуації, проектують можливі варіанти розвитку та 

прийняття відповідних рішень з оцінкою можливих ризиків та успішності 

реалізації проектів, здійснюють із використанням економетричних моделей 

моделювання поведінки під час переговорів та верифікацію створених 

моделей. Тому, використання ІТ в інформаційних системах дозволяє 

здійснити гнучке та ефективне управління таких складних утворень як БНП й 

всебічно стимулюють їх розвиток. 
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Аналіз наукової літератури дає можливість сформулювати визначення 

категорії «ІТ» з урахуванням специфіки ведення міжнародної 

підприємницької діяльності. Так, ІТ в сфері міжнародного бізнесу – це 

широкий клас видів міжнародної економічної діяльності, які базуються на 

використанні технологій формування й управління бізнес-процесами в 

частині збору, обробки та реалізації даних та інформації із застосуванням 

обчислювальної, комп'ютерної й комунікаційної техніки [75]. 

На сьогодні в економічній та професійній технічній літературі фактично 

ототожнюються поняття «ІТ» та «комп’ютерні технології». Фактично, ІТ є 

автоматизованим алгоритмом використання комп'ютерів і програмного 

забезпечення для збору, перетворення, обробки, зберігання, захисту, передачі 

інформації зацікавленому користувачу – споживачу інформаційних товарів. 

ІТ, які використовуються компаніями з метою здійснення бізнес-діяльності 

створюють інформаційну систему компаній міжнародного інформаційного 

бізнесу [35]. 

Інформаційна система (ІС) – це складне ієрархічне утворення, 

компонентами якого є інформаційно-комунікаційні технології різного 

призначення у поєднанні із апаратними засобами їх використання – 

комп’ютерами, яке використовується з метою реалізації обраної компанією 

бізнес-моделі в певній галузі економіки. У широкому розумінні, 

інформаційна система компанії є взаємозалежною сукупністю певної бізнес-

моделі та корпоративної культури роботи з інформацією, включає методи, 

технології, технічні засоби, які використовуються відповідними ІТ фахівцями 

для збору, обробки, зберігання й реалізації інформаційних товарів 

споживачам з метою максимізації прибутку ІТ-компанії. Сучасне розуміння 

інформаційної системи ґрунтується на сприйнятті комп'ютерних технологій 

як основного технічного засобу переробки й використання інформації, 

основних виробничих фондів ІТ-компанії. 

Фахівців зі створення інформаційних товарів, в т. ч комп'ютерної 

техніки в науковій літературі називають ІТ-спеціалістами (ІТс), однак різні 



63 

 

автори по-різному трактують те, що саме входить до сфери діяльності даних 

співробітників інформаційних компаній: створення ІТ та їх експлуатація або 

ж лише створення та технічне обслуговування. На нашу думку, діяльність ІТс 

має бути спрямована на забезпечення безперебійного функціонування ІС, яка 

є основою життєдіяльності компаній інформаційного бізнесу, а тому 

номенклатура обов’язків, які входять до компетенції ІТс визначається 

потребами безперебійної роботи ІС. Не викликає сумнівів той факт, що в 

багатьох компаніях операторами відповідних комп’ютерних програм є 

спеціалісти, діяльність яких не пов’язана з ІТ, однак це не означає, що ІТс 

повністю усунені від експлуатації програм – компонентів ІС. Тому, ми 

поділяємо погляди [53] в частині того, що ІТс є, в першу чергу, 

співробітниками компанії, яких залучено до функціонування ІС підприємства 

на всіх рівнях: створення, експлуатації та зберігання ІТ.  

Наприкінці XX ст., під впливом проникнення інформації в різні сфери 

суспільного життя, з’явилися нові трактування даного терміну, що пов’язано 

із необхідністю враховувати специфіку тієї галузі, в якій він 

використовується. В науковій літературі інформацією називають певні 

відомості, незалежно від форми їх представлення. Інформація є 

фундаментальним носієм змісту – це широка категорія, яка в 

термінологічний апарат науки вводиться дискрептивно, через споріднені 

наукові категорії: матерія, система, структура, відомості. Із філософської 

точки зору, інформація матеріалізується через свій носій і завдяки йому 

фактично існує [52]. Тому, можна зробити висновок, що форму для 

інформації створює саме матеріальний носій і в процесі створення форми 

відбувається зміна носія інформації. Більшість дослідників вважає, що в 

цілому термін «інформація» не має визначення, надати його описово 

неможливо. Значення терміну розкривається функціонально у поєднанні із 

матеріальною формою існування інформації. Так, наприклад інформація 

існує в каналах зв’язку інформаційних систем та використовується з метою 

управління ними. Суттєвим в даному контексті є розмежування категорій 
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«інформація» з поняттям «знання». Термін «знання» визначається через 

категорію «інформація». 

Знання, у філософському дискурсі, є розумінням усвідомленого почуття, 

у широкому розумінні – це сукупність понять, теоретичних побудов і 

конструкцій, що адекватно відображають об'єктивні закономірності 

існування реального світу [68]. Тобто знання є результатом пізнання 

дійсності, адекватним її відбиттям у свідомості людини, це система 

усталених закономірностями існування предметів, яка дає уявлення про 

об’єктивні принципи, зв'язки, закони існування. Важливою проблемою 

сучасної науки є визначення співвідношення понять «інформація» та 

«знання», які досить часто стають тотожними. Проте категорію «знання» 

сприймають як найвищу форму зображення реальності, а «інформацію» 

відповідно, як основну властивість матерії. Якщо стверджується, що 

об’єкт/суб’єкт А відображає об’єкт/суб’єкт В, то це означає, що певні зміни в 

А відбуваються під впливом певних змін у В. У випадку інформації, йдеться 

про певний спосіб взаємозв’язку за допомогою якого відбувається передача 

певних якісних змін від В до А, тобто через потік інформаційних сигналів, 

які йдуть від об’єкта до суб’єкта й певним чином у ньому перетворюються. 

Ступінь складності об’єкта/суб’єкта інформації та форма залежать від його 

якісних характеристик, від видів отримуваних сигналів, які передаються на 

вищих ієрархічних рівнях ІС та реалізуються у формі семантичної знакової 

системи. Тому, можна зробити висновок, що знання в суспільстві є 

найвищим рівнем інформації.  

Термін «знання» є протилежним термінам «незнання» або 

«невизначеність», тобто фактично означає відсутність перевіреної інформації 

про що-небудь [175]. В сфері інформаційного бізнесу, на нашу думку, 

знаннями слід вважати лише отримані в результаті практичної діяльності й 

професійного досвіду дані, що дозволяють ІТс вирішувати професійні 

завдання функціонування і розвитку ІС компаній. В свою чергу, дані – це 

форма представлення інформації (фактів, повідомлень, ідей) у 
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формалізованому виді, придатному для передачі й обробки в деякому 

інформаційному процесі [71].  

На нашу думку, ключовими характеристиками інформації, що роблять її 

об’єктом купівлі-продажу в інформаційному бізнесі є такі:  

- точність та достовірність, тобто інформація не змінює реальний стан 

внутрішнього (інформаційна система компанії) та зовнішнього 

(інформаційна система інших учасників ринку) бізнес-середовища;  

- повноцінність, яка надає достатнє розуміння явищ та процесів та 

допомагає прийняти рішення менеджментом компанії або споживачем;  

- якість, яка в певний момент часу визначається корисністю та повнотою 

відомостей, яка дозволяє встановити додаткові характеристики предмета 

дослідження;  

- існуючий рівень цінності інформації, яка залежить від конкретних 

умов, проміжку часу, споживача та ситуації; 

- адекватність інформація, яка має відповідати рівню відповідності 

інформаційного опису предмета (реального об’єкта, процесів, систем). 

Економічна інформація сприймається сучасним суспільством як 

фундаментальна умова прогресу. Найбільших економічних успіхів сьогодні 

досягають ті підприємства, які активно використовують сучасні засоби 

комунікацій, ІТ і їхні програмні додатки. Створення нових ІТ та товарів 

вимагає адаптації споживачів до принципово нового типу економічного 

середовища – інформаційного, а також систем керування інформаційними 

ресурсами. 

Існує система наукових поглядів, в рамках яких розуміння суті 

інформації є неможливим без усвідомлення загальних характеристик ІТ, які 

використовують компанії інформаційного бізнесу. Після появи комп’ютерів 

значно зросла швидкість створення, нагромадження та зберігання інформації, 

що призвело до значного зростання кількості інформаційних компаній, що 

випереджає темпи концентрації знань та темпи економічного розвитку країн 

світу (рис. 1.5). 
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Рис. 1.5. Співвідношення темпів розвитку інформаційного бізнесу, 

нагромадження знань та середніх темпів економічного зростання країн світу. 

Джерело: побудовано автором 
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МІ здійснюється за допомогою поєднання дискретного обчислення, законів 

формальної логіки, теорії множин, графів та семантичних мереж,. Основні 

результати використання даної технології – створення експертних систем, 

систем машинного перекладу, систем прийняття управлінських рішень в 

бізнесі; 

- ШІ, який функціонує на основі використання автоматизованої системи, 

яка подібна до будови людського мозку. ІС сформовані на основі ШІ 

функціонують за допомогою математичної інтерпретації діяльності нервової 

системи та реалізуються у вигляді нейронних мереж, які широко 

використовуються в комерційній діяльності підприємств при розробці умов 

контрактів та в сфері ведення переговорів. 

Проникнення ІТ в усі сфери суспільного життя та широке використання 

технологій, які фактично замінюють людину в основних напрямках її 

діяльності створили умови для суттєвого переосмислення науковцями 

закономірностей функціонування людського суспільства. Так, Ф. Махлупом 

[175] й Т. Умесао [206] одночасно в США і Японії на початку 1960-х років 

було запропоновано термін «інформаційне суспільство». Теорія 

«інформаційного суспільства» була розвинена такими відомими авторами, як 

М. Порат [183], Й. Масуда [177], Т. Стоуньер [195], Р. Кац [168] і ін. 

Зазначені дослідники встановили, що суспільство знаходиться на 

інформаційно-комунікаційній стадії розвитку, якій притаманні нові способи і 

засоби створення, обробки та зберігання інформації. Нині створення та 

розповсюдження інформації стали визначальними процесами в бізнесі і 

головними ресурсами, які впливають на ефективність функціонування є 

інтелектуальна власність та структури управління ІС. Слід зазначити, що 

розповсюдження ІТ має і негативні риси, що явно проявляються вже в 

перехідному періоді – в першу чергу йдеться про деперсоніфікацію 

особистості в інформаційному середовищі [110].  
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Пріоритетним напрямком діяльності людини стає накопичення знань, 

які за умов інформатизації суспільства співставляється з багатством. З огляду 

на те, що багатство в основному накопичується лише в незначної кількості 

людей (за законом розподілу суспільних благ В. Парето), тому не лише 

кількість знань, якими володіє людина, але й спосіб використання інформації 

створює умови для виникнення нової соціальної нерівності в 

інформаційному суспільстві. Поточний етап розвитку ІТ характеризується 

розвитком як глобальних всесвітніх мереж для зберігання й обміну 

інформацією, доступних будь-який ІТ-компанії, так і систем ШІ, які, на 

думку науковців, створюють основу для переходу до глобального 

інформаційного суспільства, економічним базисом якого є розширене 

відтворення інформаційних товарів. 

Розвиток корпоративних форм інформаційного бізнесу пов’язаний із 

безмежним збільшенням обсягів інформації, які використовуються 

менеджментом компанії з метою зменшення невизначеності при прийнятті 

управлінських рішень. Географічна диверсифікація виробництва, відкриття 

філій компанії закордоном спрямовані, в кінцевому підсумку, на отримання 

конкурентних переваг в умовах, коли компанія безпосередньо, на місці, 

здійснює підприємницьку діяльність, оцінює реальний рівень попиту на 

певні категорії інформаційних товарів та конкурентний потенціал інших 

учасників ІТ ринку. З таких умов інтеграція міжнародних компаній, з одного 

боку, ускладнює їх внутрішню структуру, а з іншого максимізує обсяг 

доступної інформації, що дозволяє інтенсифікувати виробництво та 

покращити свої позиції в певній товарній або ціновій ніші [29].  Ключовими 

учасниками міжнародної інформаційної діяльності є  багатонаціональні 

підприємства (БНП), які при веденні бізнесу за кордоном отримують нові 

порівняльні переваги та підвищують свою внутрішню та міжнародну 

конкурентоспроможність через низку економічних причин (рис. 1.6).  
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Рис. 1.6. Причини здійснення міжнародної економічної діяльності БНП 

Джерело: складено автором на основі [78] 

 

Процеси глобалізації у світі відображаються на формуванні ознак 

корпоративних об’єднань, зокрема можна виділити: наявність єдиної мети 

або загального інтересу; відповідальність учасників об’єднання; поділ 

учасників об’єднань; різність в способах управління; залежність управління 

підприємницькими об’єднаннями від волі її членів [12]. 

Всі форми організаційних об’єднань можна умовно розділити на 

формальні та неформальні, тимчасові та умовно-постійні [29]. Процеси 

корпорування широко використовуються в міжнародному інформаційному 

бізнесі та їх на основі створюються інтегровані корпоративні структури, такі 

як стратегічні альянси, холдинги та концерни (рис. 1.7). 
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Рис. 1.7. Структурно-логічна схема процесів бізнес-інтеграції в 

інформаційній індустрії 

Джерело: розроблено автором. 
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Процеси бізнес-інтеграції передбачають об’єднання капіталів, тобто їх 

концентрацію та консолідацію. В даний час ні наука, ні практика не виробила 

єдиного визначення терміну концентрація. Замість цього, в численних 

дослідженнях вчених і нормативних документах використовуються поняття: 

«концентрація економічної структури», «економічна концентрація», 

«концентрація ринку», «концентрація виробництва» і т.д.) [85]. 

Провідні компанії світу створюють власну ІС з метою максимально 

уніфікувати свій бізнес за допомогою визнаних міжнародних стандартів і 

широко використовують незалежний аудит для мінімізації витрат і 

отримання порівняльних переваг. Діяльність сучасних підприємств 

реального сектору в переважній більшості складається із цілком стандартних 

бізнес-процесів, які підлягають уніфікації та можуть стандартно 

аналізуватися внутрішньою ІС підприємства, таким чином знижується рівень 

невизначеності щодо поточного стану підприємства [118]. 

В переважній більшості вітчизняних компаній ІС підприємства 

використовується для розрахунку зарплати, відслідковування руху платежів, 

обліку кадрів та виконання інших традиційних завдань. Специфікою 

створення таких ІС є їх фрагментарність, в даному розумінні йдеться про 

часткову автоматизацію окремих процесів, яка переважно характерна для 

підприємств в країнах, що розвиваються. Основним її недоліком є те, що 

операційні завдання формулюються керівниками окремих служб 

підприємства. Для представників ІТ-компанії, ІТс достатньо зрозуміти 

алгоритм, за яким діє персонал компанії, закодувати його, протестувати, 

інтегрувати його у основні бізнес-процеси підприємства, яке отримує 

економічну вигоду від пришвидшення основних процесів та мінімізації 

помилок персоналу. Метою такої автоматизації, таким чином, є консервація 

існуючої технології управління бізнес процесами на підприємстві, йдеться 

про екстенсивний напрямок розвитку ІС компанії. Менеджменту потрібна не 

повна інформація з підприємства – йому потрібна сукупна, достовірна, 
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зважена інформація (зібрані й оброблені дані), розподілена по основних 

напрямках фінансово-економічної й виробничої діяльності компанії, 

придатна для всебічного аналізу й достатня для ухвалення рішення. Її обсяг, 

ступінь формалізації й деталізації визначає менеджмент відповідно до 

інформаційної політики підприємства, рівня його компетентності, загального 

розуміння цілей і місії компанії [44]. 

На сьогоднішній день одним із головних напрямків діяльності 

керівників є синхронізація системи корпоративного управління та 

інформаційної культури, які пов’язані зі стратегіями трансформації бізнес-

моделей в умовах створення на підприємстві ІС. В складних умовах 

невизначеності інформаційні компанії можуть використовувати різні типи 

інформаційних культур (рис. 1.8): 

 

Рис. 1.8. Вплив складності й невизначеності ситуації на тип інформаційної 

культури компаній інформаційного бізнесу 

Джерело: побудовано автором на основі [78, с.55] 
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попиту на нові інформаційні товари або послуги компанії створює умови для 

якісного покращення бізнес-моделі – відбувається адаптація культури 

взаємодії. Після того, як продукція компанії вступає у фазу зрілості, виникає 

потреба ускладнення системи контролю, що обумовлює початок розробки 

новий інформаційних товарів та перехід до використання нових ІТ (табл.1.5). 

Таблиця 1.5 

Взаємозв’язок ступеня зрілості ринку та типу інформаційної 

культури ІТ-підприємств 

Ступінь зрілості ринку 
Тип інформаційної 

культури 

Ринок зрілий і стабільний, рівень невизначеності низький, 

ступінь складності технологій і продукції невисокі 

Контроль 

Ступінь невизначеності ринків невисокий, а інформаційні 

товари та технології складні 

Взаємодія 

Невизначеність ринку й галузі висока, а продукція й 

технології порівняно прості. У компанії є нереалізовані 

технологічні розробки 

Дослідження 

Висока невизначеність ринків, технологічна складність 

продукції й технологій, відсутність критеріїв успіху або 

провалу в обраній бізнес-стратегії 

Відкритість 

Джерело: побудовано автором [78, с.57] 

 

Менеджмент компанії повинен розуміти ефективність використання ІС 

та обраної інформаційної культури. Більшість БНП намагаються забезпечити 

раціональний баланс між різними інформаційними культурами, який би 

відповідав позиції компанії на ринку. Зараз ІТ-компаніям більш характерна 

орієнтація на передбачення й творчість у виробництві інформаційних товарів 

на наданні інформаційних послуг [128].  

Основними характеристиками компаній інформаційного бізнесу є: 

- сприйняття інформації як «матеріального» активу; 

- активний розвиток інформаційної культури, яка включає активне 

використання комп'ютерів, комунікаційних мереж й програмного 

забезпечення; 

- сприйняття ІТ як інструментів, що допомагають використовувати 

знання й інформацію для посилення конкурентних позицій; 
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- висока витратність придбання, адаптації та обслуговування ІТ посилює 

вимоги до контролю за їх використанням; 

- узгодження інформаційної культури із відповідними ринковими й 

виробничими стратегіями є основою для створення додаткових конкурентних 

переваг компаній інформаційного бізнесу. 

Оцінюючи потенційний вплив цифрового бізнесу на міжнародне 

виробництво інформаційних товарів та послуг, розглянемо нові структури 

бізнесу з точки зору впливу Інтернет-ресерсів на процеси економічного 

відтворення. Бізнес структура компаній може бути відображена в цифрових 

категоріях позиціонування концептуальних матриць на основі їх 

інтенсивності діяльності в Інтернеті у двох вимірах: виробництво та 

комерціалізація і реалізація (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9. Матриця інтенсивності використання Інтернету в інформаційному 

бізнесі. 

Джерело: розроблено автором.  
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 У верхній частині матриці відображаються сектор де операції та 

продажі є цифровими (Інтернет-платформ та постачальники цифрових 

рішень). На нижньому рівні матриці відображається гетерогенна група не-ІТ-

компаній, які поступово рухаються до цифрового прийняття в операціях та 

продажах, що підтверджується, наприклад, зростанням важливості 

електронної комерції в традиційному бізнесі. Проміжне положення 

покривається інформаційними компаніями із змішаними моделями 

(цифровий контент та електронна комерція) та групою ІКТ-компаній (сектор 

ІТ, медіа, комунікативних технологій та телекомунікації), основні види 

діяльності яких поєднують фізичні та цифрові елементи. 

Представлена матриця описує процес розвитку цифрового 

підприємництва в інформаційному бізнесі, де інтенсивність використання 

Інтернету як ресурсу залежить від ресурсів специфіки діяльності компаній.  

Інтеграція провідних цифрових компаній у значну частину реальної 

економіки, яка знаходиться за межами типових цифрових ринків, дасть 

додатковий імпульс для оцифрування більш традиційної діяльності бізнесу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі 1 розкрито сутнісні характеристики трансформації теоретико-

методичних підходів аналізу інформаційного бізнесу як економічної 

категорії, визначено концептуальні засади здійснення міжнародного 

інформаційного бізнесу як інноваційного напрямку діяльності БНП, виявлено 

закономірності розвитку корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу за умов інформатизації міжнародних економічних відносин. 

Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновки, що 

характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та 

науково-практичне значення. 

Корпоративні форми підприємств міжнародного інформаційного бізнесу 

можна умовно розділити в залежності від того, чи передбачає об’єднання 
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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, то таке утворення є умовно – постійним, якщо ж 

передбачається досягнення короткострокових цілей тактичного характеру, то 

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. 

Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу 

відбувається в результаті розширення номенклатури товарів і послуг, які 

інформаційне підприємство виробляє на інформаційному ринку. Зокрема, за 

видами діяльності можуть бути виділені такі форми виробничої кооперації: 

спільне проектування, виробництво, продаж, технічне обслуговування, 

ремонт і експлуатація комп’ютерного обладнання, оргтехніки й зв'язку. 

Виникають такі групи компаній інформаційного бізнесу: підприємства, що 

здійснюють проектування, тиражування, продаж, супровід і експлуатацію 

програмних продуктів; підприємства, задіяні у проектуванні, створенні і 

комерційній експлуатації баз даних; підприємства, що надають різні види 

послуг з обробки інформації, забезпечення обміну інформацією за 

допомогою комп'ютерних мереж; підприємства, що здійснюють 

проектування, випуск, продаж, супровід і експлуатацію комп’ютерної 

техніки. 

Інформаційний бізнес є сферою підприємницької діяльності, яка 

здійснюється на основі використання інноваційних інформаційних 

технологій з метою отримання конкурентних переваг та максимізації 

прибутку. Розроблене визначення інформаційного бізнесу є концентрованою 

інтерпретацією основних сутнісних характеристик даного явища, дозволяє 

визначити межі, в яких виникає дана категорія та визначити співвідношення 

терміну «інформаційний бізнес» із такими поняттями як «інформаційне 
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підприємство», «електронний бізнес» та «електронна комерція».  

Електронний бізнес є принципово новою (інноваційною) формою 

організації бізнес-процесів на підприємстві за допомогою Інтернет 

технологій, а електронна комерція не є окремим видом підприємницької 

діяльності, оскільки не передбачає створення спеціалізованої системи 

виробництва та реалізації принципово нових товарів або послуг, фактично є 

одним із напрямків діяльності компанії, яка на технологічному рівні 

здійснюється із широким використанням Інтернет технологій. Інтернет 

технології є окремим видом інформаційних технологій, тобто значно вужчим 

за обсягом поняттям. Електронний бізнес є тотожною економічною 

категорією із поняттям «електронна комерція» або «електронна торгівля», 

прикладами даного виду діяльності є електронний консалтинг, електронне 

видавництво тощо. 

Інформаційне підприємство є компанією, яка здійснює виробництво 

засобів збору, обробки та передачі інформації та кінцевих результатів такої 

діяльності – інформаційних товарів та послуг на основі широкого 

використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою отримання 

конкурентних переваг та максимізації прибутку. В широкому сенсі 

інформаційне підприємство є формою зв’язку між людиною та 

інформаційно-комунікаційними технологіями, а тому на практиці неможливо 

чітко виокремити інформаційні підприємства як окремих суб’єктів 

господарської діяльності, в компанії може бути основний напрямок 

господарської діяльності, який підтримується збором та переробкою 

інформації, при чому таке підприємство також модна вважати 

інформаційним. 

Система міжнародного інформаційного бізнесу охоплює різноманітні 

галузі виробництва ІТ-товарів та послуг: випуск комп’ютерної техніки, 

розробка телекомунікаційних систем та устаткування, програмного 

забезпечення електронної комерції, мобільного та супутникового зв’язку, 

систем корпоративного управління, що дає підстави розглядати дану галузь 
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як масштабну економічну систему, яка функціонує на основі створення 

інтелектуальних ресурсів та високотехнологічних розробок, які стрімко 

поширюються в світі.  

Сфера міжнародного інформаційний бізнесу є складною регульованою й 

саморегульованою системою, має багатокомпонентну структуру, яку можна 

класифікувати по видах власності, по стадіях відтворення, з позицій 

впровадження результатів науково-технічного прогресу, за критерієм 

диверсифікованості географічної структури – за принципом охоплення 

економічного простору та за рівнем організації господарського життя. 

Інформаційна система підприємства є складним ієрархічним 

утворенням, компонентами якого є інформаційно-комунікаційні технології 

різного призначення у поєднанні із апаратними засобами їх використання – 

комп’ютерами, яке використовується з метою реалізації обраної компанією 

бізнес-моделі в певній галузі економіки. Функціонування інформаційної 

системи підприємства спрямоване на: збір інформації; перетворення 

інформації на інформаційні ресурси, які мають комерційну цінність; аналіз 

отриманих інформаційних ресурсів, їх обробку, створення кінцевого 

інформаційного товару, на який є стабільний попит на ринку інформаційних 

товарів; зберігання й захист інформаційних товарів; передачу інформаційних 

товарів споживачу для використання. У широкому розумінні, інформаційна 

система компанії є взаємозалежною сукупністю певної бізнес-моделі та 

корпоративної культури роботи з інформацією, включає методи, технології, 

технічні засоби, які використовуються відповідними ІТ фахівцями для збору, 

обробки, зберігання й реалізації інформаційних товарів споживачам з метою 

максимізації прибутку ІТ-компанії. 

Основні положення розділу висвітлено у працях автора, зокрема [46; 47; 

48; 49; 51; 93] 
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РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В СИСТЕМІ 

ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 

 

2.1. Особливості процесів інформаційного бізнесу в країнах світу. 

 

Процеси глобалізації стають більш інтегрованими у світовому 

економічному просторі, що включає пропозиції щодо вільного переміщення 

ресурсів між країнами, здоровій конкуренції та уникнення захоплення 

компаній сприяє новій епосі міжнародного співробітництва. Темпи 

технологічних змін створюють безпрецедентні можливості та виклики, які, 

по суті, посилюються за рахунок виникнення нових цифрових технологій, що 

свідчить про виникнення Четвертої промислової революції. Ці нові 

технології мають величезний потенціал, щоб бути джерелом зростання для 

компаній та країн, але їх подальша еволюція є невизначеною. Можливості 

для компаній інформаційного бізнесу є необмеженими, оскільки вони мають 

безпрецедентну потужність обробки, зберігання та доступу до інформації, а 

також споживачів – мільярди людей зв’язані мобільними пристроями. 

Поширення інформаційних технологій в країнах світу залежить від 

провідних передових країн, які продовжують отримувати вигоди від 

історично сильних інноваційних екосистем. Показник позиціонування 

провідних країн у світовому рейтингу глобального інноваційного індексу 

включає показники потенціалу інновацій, якість науково-дослідних установ, 

витрати компаній на НДДКР, рівень розвитку промисловості, державні 

закупівлі передові технології, доступність вчених та інженерів та патентні 

заявки. За період 2014-2018 рр. спостерігається стабільна позиція лідерства 

Швейцарії в рейтингу глобального інноваційного індексу. Такі країни-лідери, 

як Велика Британія, Швеція та Нідерланди займають наступні високі позиції 

в рейтингу. Німеччина та Ірландія залишаються стабільними на 9-й і 10-й 

позиціях за аналізований період. Люксембург та Гонконг (Китай) з 2016 р. не 

входять в Топ-10 країн світовому рейтингу цього індексу (табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Позиціонування провідних країн у світовому рейтингу глобального 

інноваційного індексу 

рейтинг 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Швейцарія Швейцарія Швейцарія Швейцарія Швейцарія 

2 Велика 

Британія 

Велика 

Британія 

Швеція Швеція Нідерланди 

3 Швеція Швеція Велика 

Британія 

Нідерланди Швеція 

4 Фінляндія Нідерланди Сполучені 

Штати 

Америки 

Сполучені 

Штати 

Америки 

Велика 

Британія 

5 Нідерланди Сполучені 

Штати 

Америки 

Фінляндія Велика 

Британія 

Сінгапур 

6 Сполучені 

Штати 

Америки 

Фінляндія Сінгапур Данія Сполучені 

Штати 

Америки 

7 Сінгапур Сінгапур Ірландія Сінгапур Фінляндія 

8 Данія Ірландія Данія Фінляндія Данія 

9 Люксембург Люксембург Нідерланди Німеччина Німеччина 

10 Гонконг 

(Китай) 

Данія Німеччина Ірландія Ірландія 

Джерело: сформовано автором на основі [102] 

 

Вимірювання економічного і соціального впливу цифрової економіки 

має важливе значення для прийняття відповідних рішень для великих 

корпоративних об’єднань, таких як міжнародні корпорації, холдинги та 

стратегічні альянси. Індекс мережевої готовності надає оцінку рівню країни 

щодо мобілізації потенціалу технології. Відповідно до Світового 

економічного форуму «Глобальна інформаційна технологія» за результатами 

оцінки країн світу Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Нідерланди і 

Сполучені Штати мають найбільші економічні ефекти від інвестицій в ІКТ. В 

середньому ця група країн, що набули високих досягнень в економіці стоять 

на вершині щодо індексу мережевої готовності (NRI), на 33 % вище, ніж в 

інших країнах з розвиненою економікою і на 100 % більше, ніж в нових 

економіках, і країнах, що розвиваються. Тому можна зробити висновок про 

те, що впровадження ІКТ в поєднанні зі сприятливим стимулюючим 

середовищем, що поєднується з якісною, можуть прокласти шлях до 
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значного економічного зростання.  

Згідно глобального індексу мережевої готовності (NRI), який показує 

рівень країни по винаходам та впровадженням ІКТ Сінгапур займає найвищу 

ступень у світі щодо мережевої готовності. Фінляндія, яка очолювала 

рейтинг в 2014 році, залишається на другому місці другий рік поспіль, за нею 

слідують Швеція (3е місце), Норвегія (4-те) і США (5-те), які піднялися на 

дві позиції вверх (табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Перша десятка країн 2016 р. по винаходу та впровадженню ІКТ згідно з 

індексом мережевої готовності (NRI)  

Країна Глобальний індекс 

Сінгапур 1 

Фінляндія 2 

Швеція 3 

Норвегія 4 

США 5 

Нідерланди 6 

Швейцарія 7 

Об’єднане королівство 8 

Люксембург 9 

Японія 10 

Джерело: побудовано автором на основі [102] 

 

Один із найбільших ринків, що розвивається, Росія залишається на 

незмінній 41-й позиції, тоді як Китай, піднявся вгору на 3 місця (зараз на 59-й 

позиції). Помітні позитивні зміни в Південній Африці, яка піднялася на 10 

місць (65-а ступень), в той час, як Бразилія частково відновлюється після 

попереднього спадного тренда до 72-го місця в 2016 році, позиція Індії падає 

на два місця (91-е місце). Найбільше країн по найкращих рейтингах по 

індексу мережевої готовності знаходиться в Європі, де сім з десяти країн-

лідерів саме європейські. Проте, діапазон продуктивності широкий, з 

Грецією, що скинула чотири позиції до 70-й місця, а також Боснією і 

Герцеговиною, що закривають групу на 97-й позиції. Ряд країн Східної 

Європи, зокрема, Словацька Республіка, Польща і Чехія роблять великі 
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успіхи, досягши рівня верхньої NRI 50. Краща доступність ІКТ і значні 

поліпшення в економічному і соціальному середовищі вносять значний вклад 

в досягнення цих успіхів. Італія є ще одним помітним рушієм в цьому році, 

змістившись на 10 позицій вверх і зайнявши 45-е місце. Тобто ми бачимо, як 

економічні і соціальні наслідки ІКТ починають реалізовуватися (на 18 

позицій в глобальному рейтингу).  

Країни, що розвиваються, випереджають розвинуті країни за кількістю 

підписаних угод щодо встановлення мобільного зв’язку, темп його 

встановлення по роках також набагато більший. Темп зростання цього 

показника у розвинутих країнах щодо 2017 року відносно 2005 року складає 

60 %. В країнах, що розвиваються, він набагато більше – аж 376 %. Це 

відбувається завдяки тому, що в розвинутих країнах, починаючи з 2005 року, 

люди більш-менш були вже забезпечені мобільним зв’язком завдяки 

впровадженням досягнень НТП в цих країнах (Рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Динаміка чисельності угод щодо використання  

мобільного зв’язку (млн.). 

Джерело: побудовано автором за [169] 
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В країнах з темпом економічного зростання процес інформатизації 

розпочався пізніше, проте через високу щільність населення показник 

чисельності угод щодо використання мобільного зв’язку вище, ніж в 

розвинутих країнах. Загалом в розвинутих країнах число угод збільшилось з 

992 млн. до 1607 млн.,  тоді як  в країнах, що розвиваються – з 1213 млн. до 

6133 млн. В світі в цілому спостерігається зростання з 2205 млн. до 7740 млн.  

Щодо динаміки кількості угод на 100 осіб по мобільному зв’язку, то, їх 

чисельність у світі неухильно зростає. В розвинутих країнах набагато більше 

угод щодо мобільного зв’язку на 100 осіб, ніж в країнах, що розвиваються. 

Це пов’язано з тим, що технології мобільного зв’язку більш розвинуті в 

розвинутих країнах. Крім цього, в розвинутих країнах більш заможні жителі, 

тому вони в змозі придбавати дорогі телефони, тому кількість мобільних 

телефонів на 100 жителів неухильно зростає хоча темп зростання трохи 

уповільнився в 2011 році, та загалом динаміка є позитивною. Позитивна вона 

і в країнах, що розвиваються, і по світу в цілому. (Рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Динаміка чисельності угод щодо використання мобільного  

зв’язку на 100 жителів. 

Джерело: побудовано автором за [169] 
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Загалом в розвинутих країнах їх число на 100 жителів збільшилось з 82,1 

до 127,3 млн., тобто з’явилась велика частка населення, яка має більше, ніж 

одну угоду. В країнах, що розвиваються, це число менше – з 22,9 до 98,7, але 

ми бачимо, що 97 % всіх жителів країн, що розвиваються, мають мобільні 

телефони. В світі в цілому спостерігається в середньому зростання з 33,9 до 

103,5 угод на 100 жителів. 

В розвинутих країнах в 2005 році число угод щодо широкополосного 

Інтернету було набагато вище, ніж в країнах, що розвиваються (148 млн. 

проти 71 млн.), проте з 2013 року відбулось майже зрівняння показника (365 

млн. проти 344 млн.), та в результаті у 2017 році цей розрив суттєво 

збільшився на користь країн, що розвиваються (588 млн. проти 392 млн.). Це 

пояснюється також перенасиченістю ринку широкополосного Інтернету в 

розвинутих країнах та недостатньою насиченістю його в країнах, що 

розвиваються. Загалом же у світі забезпеченість угодам широкополосного 

Інернету з 2005 року до 2017 зросла майже в чотири рази (з 220 млн. у 2005 

році і до 979 млн. у 2017 році) (Рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Динаміка чисельності угод щодо використання фіксованого 

широкополосного Інтернету (млн.). 

Джерело:побудовано автором за [169] 
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Кількість угод в розвинутих країнах на 100 жителів досить велика в 2017 

році – 31, що свідчить про те, що майже 1/3 всього населення розвинутих 

країн має широкополосний фіксований Інтернет-зв’язок. Причому країни, що 

розвиваються, по цьому показнику відстають майже в 3,5 рази в цьому ж році 

(9,5). Але це відставання суттєво скоротилося у зрівнянні з 2005 роком, коли 

країни, що розвивалися, мали фіксований широкополосний Інтернет-звʼязок 

у кількості 1,2 на 100 жителів, а це більше, ніж в 12 разів відрізняється від 

розвинутих країн. Щодо цього показника по всьому світі, то тут треба 

відмітити неухильне зростання майже в 3,5 рази (13,1 в 2016 році проти 3,4 в 

2005 році). (Рис. 2.4) 

 

Рис. 2.4. Динаміка чисельності угод щодо використання фіксованого 

широкополосного Інтернету (млн.) на 100 жителів. 

Джерело: побудовано автором за [169] 

 

Найвищі показники відсоткового співвідношення кількості комп’ютерів 
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де кожне друге домогосподарство у 2005 році мало комп’ютер, а у 2017 році 

цей показник склав 80,3 %. На американських континентах у 2005 році в 

середньому 41,2 домогосподарств мали комп’ютери. І темп зростання 

набагато менший, ніж в Європі. В 2017 році цей показник дорівнював 65,7 %. 

Це завдяки невеликому забезпеченню комп’ютерами домогосподарств у 

Південній Америці, країни якої є розвинутими на дуже невисокому рівні в 

інформаційній сфері. Щодо країн СНД,то тут можна відмітити високий темп 

зростання цього показника – майже в 4 рази (з 20,1 % в 2005 році і до 69,4 % 

в 2017 році). Це говорить про звичку бути на високому рівні в 

інтелектуальному плані громадян СНД, а також зростанню кількості 

програмістів, що виконують аутсорсингові послуги від фірм розвинутих 

держав (табл. 2.3).  

Таблиця 2.3  

Забезпеченість домогосподарств комп’ютерами по регіонах світу (%) 

Регіони Африка 
Арабські 

держави 

Азія та країни 

Тихого 

океану 

СНД Європа 

Північна та 

Південна 

Америки 

2005 3,6 13,5 20,4 20,1 53,2 41,2 

2006 4,0 15,9 21,3 24,6 56,3 42,8 

2007 4,1 18,5 22,5 24,5 61,2 45,5 

2008 4,5 23,4 24,2 31,6 65,2 48,1 

2009 4,9 26,2 26,0 37,8 68,5 49,4 

2010 5,4 29,0 26,8 42,8 71,9 51,7 

2011 6,1 32,8 28,5 49,3 74,2 54,2 

2012 6,7 34,8 30,4 55,2 76,1 57,6 

2013 7,0 38,5 32,5 58,4 77,6 61,2 

2014 7,9 41,6 34,3 62,5 77,8 62,7 

2015 8,7 43,0 36,1 64,8 78,5 64,3 

2016 9,6 43,3 37,8 67,4 79,6 64,9 

2017 10,3 44,4 39,1 69,4 80,3 65,7 

Джерело: побудовано автором за [169] 

 

Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону за період з 2005 до 2017 рік 

збільшили кількість комп’ютерів по відношенню до кількості 

домогосподарств майже в 2 рази (з 20,4 % у 2005 році і до 39,1 % у 2017 

році). Хороший темп зростання цього показника в країнах Арабського світу. 
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Він мав значення в 2005 році 13,5 %. В 2017 році виріс до 44,4 %. На жаль, 

африканські країни мають дуже низьке значення кількості комп’ютерів, які 

мають домогосподарства. Всього лише 3,6 % у 2005 році і 10,3 % – у 2017, 

хоча і показують високі темпи зростання цього показника. Але треба 

відмітити, що великий внесок до величини показника вкладає ПАР. Всі інші 

держави суттєво відстають в цьому сенсі.  

Найбільша кількість осіб, що мають Інтернет-звʼязок, по регіонах світу 

спостерігається в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (1813 млн. в 2017 році). 

Їх кількість виросла майже в 5 разів у зрівнянні з 2005 роком (345 млн.). 

Великий внесок в цю сферу спостерігається від Нових Індустріальних країн 

та Китаю. На Американських континентах відстежується зростання у два 

рази (з 318 млн. у 2005 році до 662 млн. у 2017 році). В Європі трохи менше 

зростання кількості володарів Інтернет-звʼязку з 279 млн. у 2005 році до 501 

млн. у 2017 році. В країнах СНД відмічено потужне зростання на протязі цих 

років (з 27 млн. у 2005 році і до 191 млн. у 2017 році, що складає майже 6,5 

разів)  (табл. 2.4).  

Таблиця 2.4 

Кількість осіб, що мають Інтернет-звʼязок, по регіонах світу (млн.) 

Регіони Африка 
Арабські 

держави 

Азія та країни 

Тихого океану 
СНД Європа 

Північна та 

Південна 

Америки 

2005 15 26 345 27 279 318 

2006 19 33 395 35 301 348 

2007 24 46 505 47 341 387 

2008 30 55 616 55 368 405 

2009 37 65 728 65 388 428 

2010 54 84 873 94 410 456 

2011 68 93 989 111 419 483 

2012 85 106 1 110 139 434 526 

2013 107 120 1 239 153 447 541 

2014 132 135 1 397 163 461 567 

2015 164 151 1 552 174 472 612 

2016 190 162 1 697 183 490 637 

2017 213 173 1 813 191 501 662 

Джерело: розроблено автором за [169] 

 

Арабські країни теж взяли високий темп (приблизно 6,2 рази). Але у 
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чисельному вираженні, як і в країнах СНД, цей показник не дуже високий 

(276 млн. у 2005 році і 173 млн. у 2017 році). Треба відмітити найвищі темпи 

в африканських країнах. Приблизно в 14 разів виросла кількість осіб, що має 

Інтернет-звʼязок (з 15 млн. в 2005 році до 213 млн. в 2017 році). Це в тому 

числі і завдяки розвитку ПАР, і завдяки впровадженню нових технологій в 

країнах, що мають великі запаси дорогих ресурсів  (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Кількість осіб, що мають Інтернет-звʼязок, по регіонах світу (%) 

Регіони Африка 
Арабські 

держави 

Азія та країни 

Тихого океану 
СНД Європа 

Північна та 

Південна 

Америки 

2005 2,1 8,3 9,3 10,2 46,3 35,9 

2006 2,8 11,6 10,6 12,6 49,7 38,8 

2007 3,3 14,1 13,4 16,8 56,1 42,7 

2008 4,0 18,5 16,2 19,5 60,3 44,2 

2009 4,7 21,4 18,9 23,3 63,2 46,1 

2010 6,7 24,4 22,5 33,5 66,6 48,6 

2011 8,2 26,5 25,2 39,5 67,8 51,0 

2012 10,0 30,1 28,0 49,4 70,0 55,0 

2013 12,1 32,8 31,1 54,4 71,7 55,9 

2014 14,5 36,3 34,8 58,2 73,8 58,1 

2015 17,6 39,7 38,3 62,0 75,3 62,1 

2016 19,9 41,8 41,5 65,1 77,9 64,0 

2017 21,8 43,7 43,9 67,7 79,6 65,9 

Джерело: розроблено автором за [169] 

 

Кількісний склад користувачів Інтернет по регіонах світу у відсотковому 

співвідношенні найвищий у країнах Європи як у 2005 році (46,3 %), так і у 

2017 році (79,6 %). Зростання відбулося на 33,2 %. На другому місці відносно 

2017 року стоять країни СНД (67,7 %). Це високе місце вони займають 

завдяки високому темпу зростання (майже в 6 разів). Північна та Південна 

Америки показують теж високий результат у 2017 році (65,9 %). Темп 

зростання повільніший. Це відбувається завдяки більшій забезпеченості 

Інтернет у 2005 році (35,9 %). Країни Азійсько-Тихоокеанського регіону теж 

мають високі темпи зростання (9,3 % в 2005 році і 43,9 % в 2017 році, що 

майже в 4,5 рази вище, ніж в 2005 році). Приблизно таку ж картину 
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спостерігаємо і в дослідженні Арабських держав. Кількість осіб, що мають 

Інтернет-зв’язок, у відсотковому співвідношенні в цих країнах зросла більш, 

ніж в 5 разів і стала дорівнювати 43,7 % (у 2005 році цей показник був значно 

нижче – всього лише 8,3 %. Найнижче значення цього показника в 

Африканських країнах – 21,8 %. Але в цьому регіоні відбувається потужне 

зростання – майже в 10,5 разів у міру того, як світова економіка стає все 

більш цифрованою, інновація стає набагато менш певною у вузькому 

технологічному сенсі. Інновації є пріоритетним завданням для багатьох 

підприємств, у них, як і раніше не вистачає можливості для більшого впливу 

за допомогою впровадження ІКТ. 

 

2.2. Удосконалення діяльності корпоративних форм в умовах 

інтенсифікації міжнародного інформаційного бізнесу 

 

Одним з національних пріоритетів для більшості країн світу є розвиток 

інформатизації, інформаційного суспільства розглядається як 

загальнонаціональне завдання. Інформаційні технології грають роль 

підґрунтя соціально-економічного прогресу як одного з основних чинників 

розвитку економіки. В країнах світу для розвитку інформаційного 

суспільства приймаються відповідні нормативно-правові акти у цій сфері. 

Розроблені концепції впровадження інформаційних технологій в наукові 

заклади, виробничі об’єднання та організації, підприємства та в органи 

влади. 

Інформаційне суспільство є значною стадією в розвитку сучасних країн, 

в яких відбувається зростання ролі інформації і знань в суспільстві, 

зростання долі ІТ-продуктів і послуг у ВВП, створення глобального 

інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію 

між людьми, їх доступ до світових ресурсів інформаційних процесів і 

задоволення їхніх особистісних і соціальних вимог в інформаційних 

продуктах і послугах. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Процеси інформатизації є невід’ємними від інноваційних процесів. 

Відповідно до рейтингу найінноваційніших компаній світу за 2017р попали, в 

першу чергу, ІТ-компанії такі, як Apple (американська технологічна 

компанія, яка проектує та розробляє побутову електроніку, програмне 

забезпечення та онлайн-сервіси; до пристроїв, що розробляються компанією, 

належать смартфон iPhone, планшет iPad, персональний комп’ютер Mac), 

Alphabet (американський холдинг, що володіє компаніями, що належали 

раніше Google, і самою цією компанією, спеціалізується на 

Інтернеті, комп'ютерних програмах, телекомунікаціях), Amazon (найбільша у 

світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет), 

Samsung Group (південнокорейська транснаціональна компанія-конгломерат, 

до складу якої входять компанії з виготовлення інформаційних технологій), 

Facebook (найбільша у світі соціальна мережа), Microsoft Corp 

(багатонаціональна корпорація комп'ютерних технологій), IBM американська 

електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів 

комп'ютерів і програмного забезпечення) (табл. 2.6). 

Таблиця 2.6 

Топ-10 найінноваційніших компаній світу в 2017 р. 

Рейтинг Назва компанії Форма організації  

1 Apple технологічна компанія 

2 Alphabet холдинг 

3 3M 
багатопрофільна міжнародна 

корпорація 

4 Tesla Motors високотехнологічна корпорація 

5 Amazon 
багатонаціональна електронна 

комерційна компанія 

6 Samsung Group 
транснаціональна компанія-

конгломерат 

7 Facebook соціальна мережа 

8 Microsoft 
багатонаціональна корпорація 

комп'ютерних технологій 

9 General Electric багатогалузева корпорація 

10 IBM електронна корпорація 
Джерело: розроблено автором. за [104]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://uk.wikipedia.org/wiki/IPad
https://uk.wikipedia.org/wiki/Macintosh
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82_(%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Apple є найбільшою у світі компанією в області інформаційних 

технологій за обсягами отриманих прибутків та найбільшою у світі 

технологічною компанією за обсягом активів, тому дана компанія найбільша 

публічна корпорація за капіталізацією ринку. Вона є третім найбільшим у 

світі виробником мобільних телефонів. У 2018 році Apple, проголосила про 

використання 100 % відновлюваних джерел енергії [135]. Американське 

Агентство охорони навколишнього середовища ставить високу оцінку Apple 

серед виробників настільних комп’ютерів і РК-дисплеїв. 

Компанія Alphabet, Inc. є холдинговою компанією, яка займається 

бізнесом з придбання та експлуатації різних компаній інформаційного 

бізнесу, зокрема входять такі відомі компанії, як: Calico, Google 

Ventures, Google Google Fiber, Capital, Google X і Nest Labs (Рис. 2.5).  

 

 

Рис. 2.5. Структура компанії Alphabet Inc. 

Джерело: складено автором на основі [148, 165]. 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Calico&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Ventures
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_Ventures
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Capital&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Capital&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google_X_Lab
https://uk.wikipedia.org/wiki/Nest_Labs
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У той час як ряд компаній, або підрозділів, що раніше були частиною 

Google, тепер стали дочірніми підприємствами Alphabet, деякі продукти і 

послуги, що пов’язані з Google (основні Інтернет-продукти, такі як Search, 

Ads, Commerce, Maps, YouTube, Apps, Cloud, Android, Chrome, Google Play, а 

також апаратні продукти, такі як Chromecast, Chromebook і Nexus) будуть 

входити в корпорацію Google Inc. У 2017 році Компанія Alphabet зайняла 

перше місце в списку 500 кращих роботодавців світу на думку журналу 

Forbes [148]. 

Amazon.com продає біля 34 категорій товарів, в їх число входять 

електронні книги, побутова електроніка, дитячі іграшки, продукти 

харчування, спортивні товари, господарчі товари і багато чого іншого. 

Компанія проводить експансію на ринки онлайн-торгівлі в усьому світі. 

Станом на 2017 рік Amazon володіє окремими сайтами для роздрібної 

торгівлі у США, Франції, Великій Британії, Німеччині, Ірландії, Канаді, 

Італії, Нідерландах, Японії, Китаї, Індії, Іспанії, Австралії, Бразилії, та 

Мексиці. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) та управління 

інформацією (IM) підтримують бізнес-стратегії Amazon. Головна технологія, 

яка тримає на високих позиціях Amazon, працює на базі Linux [54].  

Компанія Samsung є одною з інноваційніших копаній світу. У 2015 році 

Samsung отримала більше патентів США, ніж будь-яка інша компанія, – в 

тому числі IBM, Google, Sony, Microsoft і Apple. Компанія отримала 7,679 

патентів на комунальні послуги до 11 грудня 2015 року. У січні 2016 року 

Samsung оголосила, що буде працювати з Microsoft для розробки пристроїв 

IoT на базі Windows 10, де компанії будуть сумісно розробляти продукти, які 

працюватимуть на цій платформі, а також інтегруватись з іншими 

компаніями для розробки сервісів на основі Microsoft OS [54]. 

Facebook є найбільшою у світі соціальною мережею, що почала свою 

діяльність 4 лютого 2004 року як мережа для студентів декількох 

американських університетів. Засновником та головою сервісу компанії є 

Марк Цукерберг. Реклама є основною статтею доходу компанії. Facebook, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3


93 

 

Inc. – одна з найбільших Інтернет-компаній у світі, у списку «Fortune 

500» найбільших корпорацій США Facebook займає 157 місце. Загальний 

дохід компанії знаходиться в постійному зростанні, хоча відсоток зростання 

у перші роки створення був більше, ніж зараз [54]. 

Microsoft є американською багатонаціональною технологічною 

компанією з офісом в Редмонді, штат Вашингтон, яка розвивається, 

виготовляє, ліцензує і продає програмне забезпечення, споживчу 

електроніку, персональні комп'ютери і послуги. Її найвідоміші програмні 

продукти – це лінія операційних систем Microsoft Windows, офісний пакет 

Microsoft Office, а також веб-браузери Internet Explorer. Станом на 2016 р 

компанія є найбільшим в світі виробником програмного забезпечення по 

доходах і одною з найбільших за вартістю компаній у світі [54]. Основними 

напрямками роботи ІТ-компаній є робота з серверами та хмарними 

рішеннями, потім розробка і продаж комп’ютерних ігор, а виручка від 

Windows становить не більше від 10 % [179]. Ми можемо говорити про 

великий інноваційний потенціал описаних компаній, де інноваційна 

спрямованість компаній виникає завдяки суттєвим інвестиціям в науково-

дослідні розробки. Усі інформаційні компанії відрізняються значними 

витратами на НДДКР (табл. 2.7).  

Таблиця 2.7  

Витрати на НДДКР в найбільших інформаційних компаніях світу 

Назва компанії Спеціалізація 
Обсяг витрат у 2016 р., млрд. 

дол. 

Apple Комп'ютери та електроніка 8,1 

Intel Co Комп'ютери та електроніка 12,1 

Amazon Програмне забезпечення та Інтернет 12,5 

Samsung Комп'ютери та електроніка 12,7 

Microsoft Програмне забезпечення та Інтернет 12 

Cisco Комп'ютери та електроніка 6,2 

Oracle Програмне забезпечення та Інтернет 5,8 

Alphabet Програмне забезпечення та Інтернет 12,3 

Джерело: розроблено за [166]. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
https://uk.wikipedia.org/wiki/Fortune_500
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Як бачимо, найбільш активно залучають науково-технічні розробки 

компанії Samsung (12,7 млрд. дол.), Amazon (12,5 млрд. дол.), Alphabet (12,3 

млрд. дол.). Компанія Oracle зайняла наздоганяючі позиції (5,8 млрд. дол.) 

[54]. Новим інформаційним продуктом компанії Alphabet є технології 

бездротового швидкісного Інтернету. В Alphabet тестують кілька 

бездротових технологій, які можуть зажадати від користувачів в тому числі 

установки окремих пристроїв для прийому сигналів. Перспективи розробок 

компанії на найближчі роки: тривимірний друк, пристрої віртуальної 

реальності і розробка штучного інтелекту [24, 61]. 

За дослідженням CompTIA, яке було проведене в 2018р. було визначено 

ступінь важливості розвитку технологій протягом наступних 4 років для 

компаній інформаційної індустрії. Найбільше інформаційні компанії 

планують розробляти технологію машинних знань (рис. 2.6.). 

 

Рис. 2.6. Ступінь важливості розвитку певної технології для компаній 

інформаційної індустрії на 2018-2022 рр. 

Джерело: побудовано автором на основі [153]. 
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Згідно з визначення дослідницької компанії TechEmergence 

«Машинознавство –це наука про те, як комп’ютери навчаються і діють як 

люди, і вдосконалюють своє навчання в автономному режимі, коли їм 

надаються дані та інформацію у вигляді спостережень та реальних 

взаємодій» [33]. Дана технологія представляє собою практичне використання 

алгоритмів для аналізу даних, які вивчаються і потім впроваджуються 

прогнозування певних дій без основ програмування. Одним із нових 

напрямків інновацій в інформаційні індустрії варто відзначити квантові 

обчислення. Квантові обчислення використовують певну не характерну 

здатність субатомних частинок існувати в більш ніж одному стані в будь-

який час, завдяки цьому операції можна виконувати набагато швидше і 

використовувати менше енергії, ніж класичні комп’ютери. Квантові 

обчислення використовують квантові біти або «кубіти». Це квантові системи 

з двома станами. Однак, на відміну від звичайного біта, вони можуть 

зберігати набагато більше інформації, ніж просто 1 або 0, оскільки вони 

можуть існувати в будь-якій суперпозиції цих значень. IBM та Google 

готуються створити такий інноваційний квантовий комп’ютер 

Біометрія – це вимірювання та статистичний аналіз унікальних фізичних 

та поведінкових характеристик людей. Ця технологія в основному 

використовується для ідентифікації та контролю доступу або для 

ідентифікації осіб, які перебувають під наглядом. Основною передумовою 

біометричної аутентифікації є те, що кожну людину можна точно 

ідентифікувати за своїми внутрішніми фізичними чи поведінковими рисами. 

Біометрія починає широко використовуватися інформаційними компаніями в 

розробці комп’ютерних систем та мобільних пристроїв. ІТ-компанії 

використовують фізіологічні ідентифікатори для ідентифікації користувача 

та включають розпізнавання обличчя, відбитки пальців, геометрію пальців 

(розмір і положення пальців), розпізнавання діафрагми, розпізнавання вени, 

сканування сітківки, розпізнавання голосу та відповідність ДНК. Також 

розробляються пристрої на основі поведінкових ідентифікаторів, тобо це 
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визнання типографських моделей поведінки людей,їх ходьби та інших 

жестів. Деякі з цих поведінкових ідентифікаторів можуть бути використані 

для забезпечення безперервної ідентифікації замість одноразової перевірки 

автентичності. Доповнена реальність включає в себе накладання 

комп'ютерних зображень на реальність, створюючи таким чином складний 

вигляд, який допомагає орієнтуватися в просторі. Діапазон програмних 

продуктів створених інформаційними компаніями охоплює від інтерактивних 

карти та віртуальних місць до великих багатопрофільних інституцій. Все 

більше і більше додатків ARKit розгортаються на Apple iOS, і поки Google 

забив Project Tango, ARCore – це майбутнє на Android. 

Демократизація технології призводить до появи нових бізнес моделей. 

На світовому ринку інформаційного бізнесу виникло поняття «споживач 

технологій», яке пояснює головним чином зручність використання 

технології. Розроблені інноваційні інтерфейси для користувачів в додатках на 

мобільних пристроях призводить до створення нових продуктів, і ця 

демократизація має потенціал, здатний порушити цілі галузі та соціальну 

поведінку. Набір інструментів інформаційних технологій постійно зростає, 

це можна побачити оцінивши широкий спектр додатків для мобільних 

пристроїв, порівняно з обмеженим вибором пакетного програмного 

забезпечення в минулі роки.  

На даний час однією із стратегій діяльності інформаційних компаній є 

створення програми з використанням нової технологій блокчейн та 

контекстно-обчислювальних обчислень. Апаратне забезпечення з набором 

інструментів також розробляється компаніями, оскільки виробники вивчають 

нові способи робототехнічніх засобів та 3D-друк. Технічна грамотність 

споживачів різко зросла завдяки масовій доступності, і ця грамотність тепер 

може поєднувати різноманітні варіанти, з тим щоб створити новаторську 

нову парадигму. У 2016 році світовий обсяг продажів 3D-принтерів, 

витратних матеріалів, програм і відповідних послуг склав 13,2 млрд дол. У 

найближчі роки ринок буде рости в середньому на 22,3 % в рік і до 2020 року 
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збільшиться до 28,9 млрд дол., вважають в IDC. Дискретне виробництво 

залишається основною галуззю застосування 3D-друку. На нього припадає 

дві з гаком третини продажів. Проте в усіх галузях за п'ять років закупівлі 

технологій 3D-друку збільшаться як мінімум в два рази, а охорона здоров'я 

до 2020 року вийде з п'ятого на друге місце. 3D-друк знаходить нові сфери 

застосування завдяки появі різноманітних моделей принтерів і матеріалів 

[54]. Наприклад, частка стоматології виросте до 2020 року до 15 % і, 

можливо, вийде на третє місце, а частка медичних імплантатів і пристроїв – 

майже до 13 %. У 2016 році більше інших витратили автомобілебудівники 

(понад 3,9 млрд дол.) і аерокосмічна і військова галузі (2,4 млрд дол.) 

(рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Основні галузі використання 3-D принтерів у 2016 році. 

Джерело: побудовано автором на основі [164]. 
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стратегічної програми досліджень і розвитку інформаційних технологій, 

ESPRIT (вона включала 104 проекти, об’єднуючи 250 компаній, у тому числі 

провідні електронні компанії США) або проекті програми ЕВРІКА, яку 

координувало Європейське технологічне товариство, ЕТС (програма 

охоплювала 300 проектів технологічних досліджень, участь у яких брали 

1600 фірм і науково-дослідних інститутів з 19 західноєвропейських країн) 

[65, с. 93]. 

Вченими економістами С. Сіденко та Д. Кір’яковим було проведено 

дослідження щодо укладання угод злиття та поглинання сучасними 

компаніями. Дослідження виявило, що 70 % угод не привели до збільшення 

прибутку. В той же час було виявлено, що надто важко розбудовувати 

міжнародну компанію шляхом рекапіталізації прибутку або нарощування 

статутного капіталу [96]. З цього витікає, що з одного боку процеси злиття та 

поглинання неминучі, а з іншого боку в багатьох випадках вони не ведуть до 

кращого виробничого результату. Треба констатувати, що переважна 

більшість компаній у списку Fortune 500 є продуктом численних злиттів. 

Існує багато мотивів для злиттів: звести до мінімуму конкуренцію; 

скоротити витрати за рахунок усунення операцій, що перекриваються; 

придбати гарячий продукт або технологію (яка може бути рознесеною на 

існуючих платформах продажів); вийти на нові географічні ринки; або 

отримати більше. Через відсутність розробленого дієвого механізму злиття та 

поглинання капіталу в інформаційному бізнесі багато компаній на змогли 

ефективно здійснювати свою діяльність після процесів інтеграції. Проте 

існує думка, що злиття може створити значну цінність. Деякі компанії 

повністю трансформувалися в результаті злиття і як результат 

спостерігаються високі темпи проросту капіталу, а їх діяльність переходить 

на якісно новий рівень.  

Злиття і поглинання стали одним з основних продуктів сучасного 

капіталізму. У 2017 році у всьому світі M & А склав $ 3,5 трлн. дол., а 
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кількість угод становила більше 50 тис. (рис. 2.8). Хоча досвід злиттів і 

поглинань має більш, ніж столітню історію, далеко не всі проблеми, які 

виникають у цих процесах, є зрозумілими і мають чіткі рішення. Переважна 

більшість керівників багатонаціональних підприємств вважають себе 

знавцями у цій справі [142]. Лише третину угод у цій сфері можна вважати 

успішними [120]. В цьому зв’язку доречно навести відомий приклад 

невдалого злиття автомобільних гігантів Daimler-Benz (Німеччина) та 

Chrysler (США) в 1998 р., яке закінчилося продажем останньої у 2007 р. [88]. 

 

Рис. 2.8. Динаміка злиттів та поглинань в США (млрд. дол.) 

Джерело: побудовано автором на основі [142] 

 

Знаковим стала покупка ділової соціальної мережі Linkedln компанією 

Microsoft заради одержання джерела бізнес-інформації, але більш важливі 

завдання цього злиття − можливість аналізу бізнес-тенденцій і надання 

передплатникам Office 365 відомостей, цінних для їх роботи, що збільшить у 

майбутньому прибутки компанії [30]. 
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з уповільненням динаміки ринку смартфонів за допомогою процесів злиття 

та поглинання. Зокрема, компанія купила стартап Viv Labs, розробника 

персонального віртуального асистента, який може з’явитися в споживчій 

електроніці; придбаний Joyent, оператор хмарних сервісів для Інтернету 

речей; здійснюється інвестування для автомобільної електроніки (придбання 

Harman), що не передбачає розширення можливості існуючих продуктів, а 

зайняти місце на абсолютно новому ринку. Harman має міцні позиції на 

ринку інформаційно-розважальної електроніки для автомобілів, оскільки 

оновлення програмного забезпечення для різних бортових систем, 

передаються по мережах мобільного зв’язку. Дане злиття компаній 

орієнтоване на розвиток в галузі мереж мобільного зв’язку, дисплейних 

технологій і дизайну користувальницьких інтерфейсів [188]. Корпорація 

Symantec купує LifeLock, оператора сервісів захисту особистих даних, за 2,3 

млрд. дол., щоб зміцнити напрям споживчих засобів безпеки, оскільки в 

результаті буде створений найбільший у світі бізнес споживчих систем 

безпеки − його річний оборот з урахуванням доходів двох компаній за 

останній фінансовий рік складе 2,3 млрд. дол. Тільки в США число 

потенційних клієнтів захисних сервісів налічує близько 80 млн. осіб [188]. 

Разом з укрупненням в інформаційному бізнесі відбуваються і зворотні 

процеси. Наприклад, HPE, сформувалася в 2016 році в результаті поділу 

Hewlett-Packard. Зараз Hewlett Packard Enterprise набуває SGI за 275 млн дол. 

з розрахунком істотно зміцнити напрямки бізнесу, пов'язані з аналізом 

Великих Даних і високопродуктивними обчисленнями. Завдяки новому 

придбанню HPE отримає можливість і далі втілювати в життя плани по 

розширенню бізнесу, пов'язаного з аналітикою даних; крім того, HPE зможе 

ще більше зміцнити свої позиції в області високопродуктивних обчислень, а 

це важливо, тому що даний сегмент серверного ринку продовжує динамічно 

розвиватися [98]. 

Для сучасної економіки характерний розвиток нових типів «глобальних 

компаній». Міжнародні корпорації перетворюються в більш гнучкі і менш 
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централізовані об’єднання, які називають «БНК п’ятого покоління» або 

«планетарні універсальні компанії». Вони не мають чітких меж або галузевої 

спеціалізації, засновані на системі різноманітних холдингів, формують 

специфічне внутрішнє «напівринкове-напівієрархічне середовище» [82]. Нові 

структури виникають і поза традиційних корпоративних рамок у формі 

міжнародних альянсів або довгострокових партнерських відносин. Все 

більше спостерігаються приклади не однієї багатонаціональної компанії, а 

поєднанням багатьох компаній, які здійснюють спільний комплексний бізнес. 

При цьому досягаються конкурентні переваги, засновані на збалансованості з 

конкурентними перевагами мережевих партнерів [82]. Одною з головних 

форм об’єднання компаній служать альянси, які можуть створюватись на базі 

таких корпоративних форм, як корпорації, концерни та холдинги. Альянси − 

це вид міжорганізаційного співробітництва, для якого характерний високий 

рівень інтеграційної взаємодії при збереженні самостійності компаній-

партнерів. Вони являють собою відносини з організаціями із зовнішнього 

оточення, спрямовані на досягнення стратегічних цілей компаній [10; 44; 

121].  

З середини 1980-х років у світовій економіці кількість міжнародних 

стратегічних альянсів збільшувалася щорічно більш ніж на 25 %. Темпи їх 

зростання були особливо великими у сфері інформаційних технологій − в 3,8 

рази, біотехнології − в 6,4 рази, нових матеріалів − в 2,8 рази, в автомобільній 

галузі − в 2,8 рази [44]. Наприклад, корпорація «ІБМ» (США) для освоєння 

виробництва нової мікросхеми, вартість розробки якої оцінюється в 1 млрд. 

дол., утворила альянс з компаніями «Томпсон» (Франція) – виробництво і 

збут мікропроцесорів, «Тошиба» (Японія) – виробництво мікросхем пам’яті, 

«Сіменс» (ФРН) – розробка мікросхем пам’яті [121]. Корпорація Samsung в 

своїй діяльності досить часто створює такі альянси, так наприклад з 

компанією IDC вони співпрацювали задля створення комунікаційних систем 

CDMA, з Microsoft задля розробки домашніх мереж, з компанією Intel 

налагоджувалась співпраця задля розробки пристроїв оперативної пам’яті. 
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Іншим прикладом створення стратегічного альянсу є альянс LG і Microsoft, 

який задля створення нової технології поєднує серверну операційну систему 

Windows MultiPoint Server (WMS) і технологію RemoteFX.  

Об’єднання в інформаційному бізнесі відбувається не тільки у зв’язку з 

глобальними процесами в міжнародному бізнесі, але і завдяки процесам 

глобалізації, що відбуваються в інформаційній, сфері людської діяльності. 

Яскравим прикладом є Інтернет – мережа, що охопила користувачів світу, 

дала можливість спілкуватися людям з різних куточків Земної Кулі в 

масштабі реального часу. Завдяки новим технологіям, можливості в 

невеличкому обсязі металу зберігати великий обсяг інформації зародились 

бази даних, знань, потім з’явились так звані великі дані.  

Впровадженню ІКТ сприяють розробки країни в НДДКР, проте розвиток 

науково-технічних доробок залежить від напряму фінансування. З огляду на 

це у США було розроблено «Стратегію американських інновацій», де було 

поставлено завдання на надбання цією країною лідерства у сфері 

фундаментальних досліджень і по зосередженню зусиль на прогресивних 

напрямах інноваційного розвитку, у тому числі: розробка альтернативних 

джерел енергії, модернізація енергосистем, розширення виробництва 

інноваційних автомобілів та впровадження високошвидкісного залізничного 

транспорту. При цьому США зобов’язались інвестувати в НДДКР не менше 

3 % ВВП та подвоїти протягом 10 років бюджет Управління науки 

міністерства енергетики, що займається фундаментальними дослідженнями 

[108]. Вже в 2011 р. потрібно було повністю переглянути стратегію 

американських інновацій. Для того, щоб «завоювати майбутнє», вказувалось 

у документі, США потрібно випередити весь світ у сфері інновацій. У 2014 р. 

було прийнято рішення щодо нового перегляду стратегії американських 

інновацій [109]. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО, у середньому 

промислово розвинуті країни вкладають у науково-дослідні та дослідно-

конструкторські розробки 1,5-2 % ВВП, у той час як у країнах, що 

розвиваються, даний показник не перевищує 1 % [18].  
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У вітчизняній та західній науковій літературі активно розглядається 

можливість впровадження освітніх сервісів за допомогою ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library), ITSM (Information Technology Service 

Management). Розглядають наступні освітні сервіси для перепідготовки та 

підвищення кваліфікації персоналу корпорацій: 

– сервіси організації навчального процесу, які дозволяють утворити 

систему для реалізації проведення навчального процесу, перевірку знань 

студентів, підготовку та публікацію матеріалів з навчання студентів; 

– сервіси з підтримки організації та комунікації в навчальному 

процесі, в якому студенти та викладачі можуть спілкуватися зручним для них 

способом; 

– сервіси, що передбачають зручне зберігання інформації, публікацію 

навчальних матеріалів, їх систематизацію, управління доступом; 

– сервіси для управління постановкою і виконанням завдань 

співробітників, що призначені для доведення завдання до усіх виконавців і 

проведення контролю дисципліни виконання цих завдань, які представляють 

засоби моніторингу виконання робіт, маршрутизації документів, розкладів 

працівників, звітності, планування заходів, реагування на виникаючі 

відхилення; 

– сервісі для планування робочого часу; 

– сервіси для формування так званого віртуального робочого 

простору, що надають кошти організації, та складання індивідуального 

графіку робочого часу та простору кожного користувача системи у 

відповідності до його обов’язків і з врахуванням особливості сприймання 

інформації [207]. 

Інформатизаційний процес є важливою ланкою становлення «нової 

економіки». Березюк-Ряба І. Р. надає наступне визначення: «Нова економіка 

це принципово нова система, в якій підприємства, організації, окремі особи 

та суспільство загалом ефективно генерують, освоюють, передають, 

трансформують і використовують нові знання, сприяючи швидкому розвитку 
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економіки та суспільства» [7].  

Ознакою збільшення ролі інформаційного бізнесу в світі нової 

економіки є хмарні технології, що представляють собою систему обробки та 

зберігання великих масивів інформації віддалено від джерела створення. 

Дана технологія значно спрощує створення ефективного управління 

підприємством. Простим прикладом хмарних технологій є сервіси 

електронної пошти, наприклад, Gmail, Meta і т.д.. Про концепцію хмарних 

технологій вперше писав американський учений, фахівець з теорії ЕОМ 

Джон Маккарті (в 1960 році), припустивши можливість створення за 

допомогою комп’ютерних обчислень суспільних вигод (public utility). 

Розповсюдження мереж з високою потужністю, низька вартість комп’ютерів 

і пристроїв зберігання даних, а також широке впровадження віртуалізації, 

сервіс-орієнтованої архітектури привели до величезного зростання хмарних 

обчислень [122]. 

Розповсюдження даної технології є настільки масштабним, що за 

прогнозами IDC в 2020 році витрати бізнесу на хмарні сервіси та 

інфраструктуру будуть перевищувати 530 млрд. дол., а до 2021 року більша 

частина (90 %) компонент корпоративних додатків буде працювати на базі 

«гіперкосархів» прикладних архітектур (в термінології IDC) – на хмарних 

платформах (PaaS) з використанням мікросервісів і безсерверних розрахунків 

[137]. Всеосяжний вплив інформаційного бізнесу проявляється із 

застосуванням Інтернету речей (англ. Internet of Things, IoT), що представляє 

концепцію мережі, яка складається із пов’язаних між собою технологічних 

пристроїв зі спеціальним програмним забезпеченням, яке дозволяє 

здійснювати обмін інформацією між людьми і комп’ютерними системами, з 

використанням стандартних протоколів зв’язку. Для обміну даними 

використовуються вбудовані датчики або виконавчі пристрої, які вбудовані у 

прилади та зв’язані і між собою за допомогою дротових чи бездротових 

мереж. Концепція «Інтернет речей» (ІР) з’явилась у 1999 році, коли 

провідний фахівець в галузі радіочастотної ідентифікації (англ. Radio 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96
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Frequency Identification) Ештон Кевін ввів дане поняття для опису системи, в 

якій фізичні об’єкти могли бути пов’язані з датчиками і мережею Інтернет. 

Інтернет речей став популярним терміном для опису сценаріїв, у яких 

Інтернет з’єднання і обчислювальна здатність поширюються на безліч 

об'єктів, пристроїв, учасників і повсякденних об’єктів [199]. 

Поширеним стає поняття Internet of Everything, IoE, тобто всеохопний, 

або всеосяжний Інтернет, яке як це явище викликає занепокоєння щодо 

конфіденційності інформації та сприяло появі нового терміну «безпека 

Інтернету речей». Масштаб розповсюдження концепції вражає, оскільки в 

2008- 2009рр. відбувся перехід від концепції «Інтернет людей» до «Інтернету 

речей», тобто кількість підключених пристроїв перевищила кількість 

населення світу [200]. Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій (англ. 

Blockchain, Block chain від block – блок, chain – ланцюг) представляє собою 

розподілену базу даних, яка підтримує перелік записів, так званих блоків, що 

постійно зростає [140]. Така технологія дозволяє захистити дані від 

копіювання для обробки чи переробки. Перша спроба описати ланцюжок 

блоків транзакцій була зроблена Стюартом Хабером та Скоттом Сторнеттою 

в 1991 році для захисту від змін у часових позначках документів. У 1992 році 

Байєр, Хабер і Сторнетта включили до проекту дерево Меркла, що 

покращило ефективність, дозволяючи включати в один блок декілька 

документів [139, с. 53]. Концепція першого блокчейну була розроблена 

Сатоші Накамото в 2008 році. В наступному році він реалізував систему, як 

основний компонент криптовалюти Bitcoin, де він служить книгою обліку 

для всіх транзакцій в мережі [141]. Завдяки технології блокчейну Bitcoin став 

першою цифровою валютою, яка змогла вирішити проблему подвійних 

витрат, що призвело до широкого застосування у інших галузях економіки. 

Аутсорсинг інформаційних технологій (ІТ-аутсорсинг) − це передача 

спеціалізованій компанії повністю або частково функцій, пов’язаних з 

інформаційними технологіями, а саме обслуговування мережевої 

інфраструктури, проектування і планування автоматизованих бізнес-систем з 
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подальшим постійним розвитком і супроводом, системна інтеграція, 

розміщення корпоративних баз даних на серверах спеціалізованих компаній, 

створення і підтримка публічних Web-серверів, управління інформаційними 

системами, придбання в лізинг комп’ютерного обладнання, офшорне 

програмування [82]. У 2016 році аутсорсинг інформаційних технологій 

становив 52,9 млрд. дол., тоді як наприклад, аутсорсинг бізнес-процесів лише 

24 млрд. дол. і сприяв набагато меншій частці світового доходу галузі [70]. За 

допомогою інформаційного аутсорсингу компанія передає якійсь сторонній 

організації з інформаційної сфери виконання інформаційних процесів, що не 

є для компанії першорядними. Зараз більше 90 % сучасних підприємств 

використовують аутсорсинг хоча б одного бізнес-процесу. Наприклад, 

компанія American Data Processing (США) розраховує з допомогою 

аутсорсингу зарплату більш ніж для 30 млн. осіб, оборот компанії перевищує 

7 млрд. дол. [82]. 

Важливим для розвитку інформаційного бізнесу є поява Robotic process 

automation (або RPA), що являє собою нову форму технології автоматизації 

бізнес-процесів заснованій на понятті програмних роботів чи працівників 

штучного інтелекту (ШІ). Академічні дослідження [186, 198] припускають, 

що RPA, серед інших технологічних напрямків, як очікується, призведе до 

нової хвилі підвищення продуктивності і ефективності на глобальному ринку 

праці. Оксфордський університет, хоча і не асоціюється безпосередньо з RPA 

припустив, що до 20 % всіх робочих місць, можливо, будуть автоматизовані 

до 2035 року [198]. З розвитком інформатизації світових ринків з’явилось 

таке поняття, як Netchising, де для здійснення своєї діяльності компанії 

використовують віртуальну реальність при цьому фізично знаходяться в 

іншій країні. Інтернет використовується для підтримки відносин зі 

споживачами, для закупівель, продажів, для укладання угод. Таким чином 

забезпечується прямий контакт з покупцями, адаптація до місцевих умов, 

постачання товарів та послуг.  

Forbes Insights провели дослідження того, які технології являються 
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ключовими для цифрової трансформації. Результати опитування ведучих 

спеціалістів з питань інформаційних технологій представлені на рис. 2.9, де 

найбільш ключовими технологіями є хмарні технології та мобільний зв’язок. 

Соціальні медіа респонденти розглядають як менш значимі. 

 

Рис. 2.9. Ключові технології цифрової трансформації. 

Джерело: побудовано автором на основі [101; 216]. 

 

Проведемо оцінку виробництва хмарних технологій компанією IBM, яка 

пропонує три апаратні платформи для хмарних обчислень, які мають 

вбудовану підтримку віртуалізації. Для віртуалізації IBM пропонує рішення 

інфраструктури додатків IBM WebSphere, які підтримують модель 

програмування і відкриті стандарти для віртуалізації. Рівень управління IBM 

хмарною структурою включає в себе проміжне програмне забезпечення IBM 

Tivoli. Засоби управління забезпечують можливість регулювати зображення з 

автоматизованим наданням послуги, операціями з монітором, використанням 

вимірювання, відстежуючи витрати і виставляючи рахунки за використання 

послуги. Навантаження для хмарних обчислень є сервісами або 
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екземплярами коду, які можуть бути виконані для задоволення конкретних 

потреб бізнесу. IBM пропонує інструменти для хмарних технологій на основі 

співпраці, розробки і тестування, розробки додатків, аналітики, бізнес-бізнес 

інтеграції та безпеки. Бренд IBM SmartCloud включає в себе інфраструктуру 

як сервіс, програмне забезпечення як сервіс і платформу як сервіс, що 

надається за рахунок державних, приватних та гібридних хмарних моделей 

доставки. IBM розміщує ці пропозиції під трьома парасольками: SmartCloud 

Foundation, SmartCloud Services і SmartCloud Solutions. Зокрема SmartCloud 

Foundation складається з інфраструктури, обладнання і забезпечує надання, 

управління, інтеграцію та безпеку, які служать в якості основ приватної або 

гібридної хмари.  

ІBM пропонує п’ять передбачуваних моделей хмари: 

 приватна хмара, яка належить і управляється замовником; 

 приватна хмара, що належать клієнту, але управляється IBM (або 

іншим постачальником); 

 приватне хмара, яка належить і управляється компанією IBM (або 

іншим постачальником); 

 віртуальні приватні хмарні сервіси (на основі багатофункціональної 

підтримки для окремих підприємств); 

 відкриті хмарні сервіси (на основі надання функцій приватним 

особам). 

Наступною ключовою технологією цифрової трансформації є мобільний 

зв’язок. Крупнішою компанією в цій галузі за кількістю абонентів є 

китайська компанія China Mobile. Зараз China Mobile Communications 

Corporation, CMCC є найбільшим оператором мобільного зв'язку в світі і в 

2014 році увійшла в рейтинги найдорожчих і впливових публічних компаній 

світу FT Global 500, який щорічно публікується газетою Financial Times, а 

також в Forbes Global 2000 (в 2016 році – на 18-му місці). 

Китайська телекомунікаційна компанія China Mobile є світовим лідером 

https://ru.wikipedia.org/wiki/China_Mobile
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за кількістю абонентів (833,9 млн і станом на кінець березня 2016 року) і 

капіталізації оператором стільникового зв'язку. По обороту – це другий 

оператор стільникового зв'язку в світі після Vodafone, який володіє 3,3 % 

China Mobile. Штаб-квартира компанії розташована в Гонконгу, на Куїнс 

Роуд (Queen's Road) і є найбільшою компанією, зареєстрованою в Гонконзі. 

Це також найбільша за ринковою капіталізацією компанія, що котирується на 

Гонконгській фондовій біржі, перевершуючи HSBC. Друге місце займає 

британська компанія Vodafone. Основні регіони діяльності: Європа, Африка, 

Близький Схід і Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Найбільша кількість 

абонентів – в Індії (184 млн у 2017 році), ще в п'яти країнах у компанії більше 

10 мільйонів абонентів (Великобританія, Німеччина, Туреччина, Іспанія та 

Італія). На американському ринку Vodafone працювала через Verizon 

Wireless, в якій мала міноритарну частку (45 %), однак продала її на початку 

2014 року. 

Експерти Forbes Insights проаналізували ситуацію в галузі цифрової 

трансформації бізнесу і сформулювали рекомендації з проведення успішних 

перетворень згідно з результатами опитувань серед керівників бізнес-

структур в інформаційній сфері. Керівникам організацій слід враховувати, 

що зміни не вдасться провести швидко, особливо це стосується великих 

підприємств, оскільки належить змінити не тільки бізнес-модель і процеси, 

але також корпоративну культуру і менталітет співробітників. Крім того, 

необхідними заходами будуть переорієнтація пріоритетності інвестиційних 

вкладень. Близько 51 % респондентів оцінили інвестиції в нові технології як 

пріоритет №1 в галузі інвестицій на найближчі два роки, стільки ж топ-

менеджерів планують інвестувати в розширення використання даних і 

можливостей бізнес-аналітики. На думку ІТ-керівників, які брали участь в 

опитуванні, саме пошук нових бізнес-моделей стане рушійною силою 

перетворень в бізнесі – так вважають 46 %, тоді як 43 % вважають, що саме 

технології виступлять в цій ролі (рис. 2.10.). 
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Рис. 2.10. Ключові фактори успіху цифрової трансформації. 

Джерело: побудовано автором на основі [216] 

 

Одним з вирішальних факторів стане пошук нових бізнес-моделей, які 

могли б виявитися перспективними в даному секторі ринку, в тому числі тих, 

що використовують нові гравці, спочатку націлені на використання 

можливостей нових технологій. Особливу увагу слід звернути на нові бізнес-

моделі, які можуть бути впроваджені в рамках партнерських альянсів і 

екосистем. Проте, погляди більшості (57 %) компаній, які проводять цифрову 

трансформацію, спрямовані у внутрішнє середовище компаній, тоді як дуже 

важливе значення нині отримують екосистеми, які мають поєднувати 

конкурентів, нових гравців, а також галузеві асоціації та консорціуми. 
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Ще однією рушійною силою перетворень стануть інновації – 46 % 

опитаних впевнені, що здатність освоювати їх з вигодою для бізнесу стане 

ключовим показником успіху цифрових перетворень, тоді як 43 % вважають, 

що таким показником має стати зниження витрат. Переважна більшість − 

91 % респондентів − заявили, що використання даних і аналітики сприяло 

збільшенню доходів їх організацій. Майже третина (31 %) вважають, що 

завдяки їм доходи збільшилися на 5 % і більше. При цьому одним із 

ключових напрямків використання даних і аналітики стане поліпшення 

клієнтського досвіду − дані про клієнтів і їх поглиблений аналіз стануть 

основою для розвитку сегментації клієнтів, омніканальної взаємодії і 

підготовки персоніфікованих пропозицій. 

У прийнятті рішень, що стосуються впровадження цифрових технологій, 

згідно з даними респондентів, втягується 62 % генеральних директорів 

компаній, 43 % технічних і 40 % ІТ-керівників. Разом з тим, в 43 % 

організацій команди, в які входять представники різних структурних 

підрозділів, недостатньо глибоко втягуються в розробку стратегії цифровий 

трансформації і в 35 % − в її реалізацію. Це говорить про необхідність 

більшої взаємодії між представниками технологічних і бізнес-напрямків на 

всіх етапах цифрових перетворень. На думку аналітиків, технології в ході 

цифрової трансформації стають вирішальними: з одного боку, вони 

представляють собою основну проблему (так вважають 29 % опитаних), з 

іншого − вони забезпечують суттєвий внесок в успіх перетворень (в цьому 

впевнені 56 % топ-менеджерів). Друга серйозна проблема − людський фактор 

(такою є думка 23 % респондентів) [216]. 

Зрушення в бік електронної комерції вже перетворює поведінку бізнесу і 

споживачів. Роль застосування ІКТ додатків та ІКТ-послуг розширюється по 

всьому ланцюжку використання електронної комерції. Процес електронної 

комерції може бути поділений на 4 стадії:  

1) інформатизація, що включає газети, радіо, телебачення, мобільну 

телефонію,Web, E-mail; 
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2) угоди (магазини, телефонія, електронні магазини, мобільний 

зв’язок); 

3) транзакції (оплата готівкою, кредитною картою off-line, on-line- 

трансферт, on-line-оплата); 

4) доставка (пошта, е-виконання, on-line-доставка). 

Ці стадії використовуються як для В2С, так і для В2В в е-комерції. На 

кожному етапі є потенціальні наслідки для споживачів, підприємств та інших 

організацій, а також уряду. На першій стадії Інтернет-перегляд, e-mail-

запити, і різні соціальні мережі допомагають покупцям порівнювати ціни і 

властивості скоріше, ніж звертаючись до традиційних інформаційних 

ресурсів, включаючи специфічні фізичні джерела продажів. Покупці 

відвідують веб-сайт з проведеними оглядами його іншими споживачами і 

роблять покупки в час, який зручний для них і не тільки в часи роботи 

заданого магазину і не в місці розташування цегляної будови цього магазину. 

Крім того вибір споживача розширюється, тому що товар може бути 

доставлений до споживача із-за меж країни дуже простим способом. 

Вивчення електронної комерції в європейських країнах зазначає, що 

підвищений споживацький вибір за використання on-line покупок 

спричинило більше зростання добробуту населення, ніж зменшення цін на ці 

товари. Приблизно 12-13 разів на рік українці здійснюють покупку в 

Інтернеті, в середньому вартість покупки становить 1200 грн. Жителі країн 

ЄС витрачають on-line покупки 181 мільярд євро на рік, що у 90 разів більше 

ніж українці. Найінтенсивніше таки покупки здійснюють покупці з країн 

Північної Європи, де 92 % населення віком від 15 до 79 років стверджують, 

що вони купують в Інтернеті [82]. Друга та третя стадії містять альтернативу 

візиту до магазину, використанню готівки а бо кредитної карти. Кінець 

кінцем деякі товари можуть бути доставленими до споживача за допомогою 

цифрових комунікацій (наприклад, електронна книга). 

Нові ІКТ-додатки і сервіси допомагають скоротити витрати для 

постачання. Використання різних on-line та мобільних каналів допомагає 
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продавцям розширити кількість потенційних покупців на національних та 

іноземних ринках за допомогою більш цільового методу і в багатьох 

випадках з меншими витратами, ніж при традиційних методах продажу. Між 

тим споживачі, які більше довіряють е-комерції, можуть також скоротити 

обсяг інвестицій у фізичну інфраструктуру (наприклад, будівлі, споруди). 

Також, існують шляхи скоротити витрати на доставку (особливо на 

цифровий продукт) і використати інноваційні шляхи доставки фізичних 

продуктів з використанням електронного сервісу. 

У секторі е-комерції підприємства в країнах, що розвиваються, вивчають 

нові можливості бізнесу. Можна навести приклади введення рішень по 

електронним платіжним системам (Alpay в Китаї, JamboPay в Кенії) 

платформи з е-комерції (MercadoLibre в Латинській Америці, Zoom в 

Танзанії), інноваційну логістику, таку, як доставка на мотоциклах фірми Giao 

Hag Nhanh у В’єтнамі. В той же час багато країн, що розвиваються, ще не 

мають можливості скористатися новими засобами е-комерції. Вони часто 

упускають спроможності ІТ-технологій. Окрім наявності сучасних 

комп’ютерних технологій потрібна наявність домашнього Інтернет-зв’язку, 

можливість обробки заказів, контролю якості, повернення платежів на 

фірмах за допомогою Інтернет-ресурсів. Такі фактори, як низька якість, яка є 

в основі інфраструктури, високого рівня витрат, невизначеність е-комерції та 

обмеженої стратегічної оцінки для фірми послаблюють інтерес фірм до 

введення е-комерції. 

З підвищенням пропозиції конкурентів нових продуктів і послуг е-

комерція перевизначає місце ринку. Наприклад, магазин домашнього 

обладнання потребує прозорості цін і конкуренції з введенням нових on-line-

каналів продажів, інвестуючи в нове обладнання і сервіси, впроваджує нові 

уміння для фахівців та нові бізнес-стратегії. Ця трансформація не може бути 

легкою, і навіть роздрібні торговці в цьому випадку борються за свої місця на 

ринку. З погляду урядів е-комерція приносить великі вигоди. Створюються 

нові робочі місця в ІКТ-секторі, пов’язаному з розвитком software, 
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інформаційних технологій, консультаційних сервісів, веб-хостингу, 

підприємства стають більш успішними завдяки on-line-продажам, що 

допомагає підтримці експорту, коли вітчизняні підприємства прориваються 

на міжнародний ринок для зв’язку з ланцюгами постачання, і додає 

конкурентний тиск в економіці. Однак існує загроза, що іноземні конкуренти 

можуть перевершити місцеві фірми, захопивши більші частки за допомогою 

е-комерції у зрівнянні з місцевими фірмами. Електронна комерція має вплив 

на неекономічні галузі господарства, такі, як охорона здоров’я, безпека, 

культура. Наприклад, Інтернет-фармація може допомогти наблизити людину 

до постачання ліків, але тут є інша сторона медалі, пов’язана з сумнівами 

щодо прозорості, шахрайства, якості, навіть життєздатності цієї моделі з 

етичного боку.  

Таким чином компанії, які знаходяться на дуже великій відстані від 

ринку, завдячуючи економічним, географічним, політичним чинникам, все ж 

таки можуть здійснювати транзакції на цьому ринку. Скорочуючи витрати за 

допомогою е-комерції, розвинуті країни роблять великий крок вперед, даючи 

поштовх і країнам, що розвиваються, у довгостроковій перспективі. Це 

можна показати на прикладі Південної Кореї, в якій успішно відбувається 

продаж товарів та послуг on-line, знайдено найбільший ефект від електронної 

комерції в тому, що скоротився час транзакцій, прискорився бізнес-процес, 

знизились витрати на транзакції, що допомагає знаходити більше нових 

клієнтів. Фірми, що здійснюють роздрібну торгівлю, також отримують 

додатковий прибуток від залучення в е-комерційні операції. Наявність on-

line-каналу забезпечує значні поліпшення у продажах, витратах, поверненні 

інвестицій. Між тим е-покупки мають значний позитивний ефект у 

підвищенні ефективності виробничих фірм в Іспанії. В Тайвані е-комерція 

підвищує продуктивність на виробничих фірмах. Аналіз європейських країн 

забезпечив новий погляд на зв’язок між е-продажами і продуктивністю на 

фірмах. Можна сказати, що загальне зростання продуктивності праці 

відбулось завдяки е-продажам. Згідно з прогнозами е-Marketer, е-комерція 
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В2С зросте у 2018 році до 2,4 трлн доларів. Найбільше зростання 

передбачається в регіонах Азії а в Океанії, частина яких може зрости до 37 

%. З інших регіонів тільки Середній Схід та Африка згідно з прогнозами 

підвищать свою частку до 2,5 %. Навпаки, Східна Європа та Північна 

Америка, як очікується, здасть свої позиції до 53 % (табл. 2.8) 

Таблиця 2.8  

Доходи від е-комерції в В2С в top 10 країнах, розміщених згідно  

рейтингу по кількості on-line покупців в 2017р. 

Країна 
2017 (млрд. 

дол.) 

Частка у В2В 

(%) 

Частка покупці оn-

line в країні 

Китай 681,9 37,1 58 

США 438,0 23,8 78 

Велика Британія 196,3 10,7 81 

Франція 95,4 5,2 65 

Німеччина 87,0 4,7 79 

Японія 79,2 4,3 36 

Південна Корея 43,6 2,4 70 

Індія 37,6 2,0 17 

Іспанія 33,3 1,8 60 

Італія 28,3 1,5 35 

Усього 1720 93,5 - 

Глобальний 

ринок 
1840 100 - 

Джерело: розроблено автором на основі [197]. 

 

Таким чином можна констатувати, що електронна комерція розвивається 

в глобальному масштабі, причому в цьому процесі країни, що розвиваються, 

грають важливу роль. Це показали розглянуті тенденції в глобальному і 

регіональному вимірі. Треба також відзначити, що моделі е-комерції в 

компаніях змінюються в залежності від розміру підприємства та галузі. 

Відмітимо також динамічну еволюцію on-line комерційної діяльності у 

деяких країнах Африки та в Латинській Америці. 
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2.3. Оцінювання міжнародного інформаційного бізнесу в 

конкурентному середовищі 

 

Цифрова економіка стає все більш важливою частиною світової 

економіки, тому проведемо аналітичну оцінку діяльності найбільших 

інформаційних компаній, як основного чинника сучасних трансформацій. 

Цифрові технології та нові бізнес-моделі, поширюються в світовому 

масштабі дуже швидко, що призвело до нової епохи міжнародного 

виробництва та шляхів інтернаціоналізації інформаційних компаній. В 

структурі ринку міжнародного інформаційного бізнесу в залежності від 

капіталізації компаній в розрізі видів діяльності найбільша капіталізація 

(39 %) на інформаційному ринку мають компанії, які виробляють ІТ-прилади 

та обладнання, потім знаходяться компанії телекомунікацій (16 %), сектор 

медіа (15 %) та компанії з розробки та виробництва програмного 

забезпечення (14 %). Решта капіталів припадає на цифрові платформи (6 %), 

цифрові рішення (5 %) та електронну комерцію (5 %) (рис. 2.11).  

 

Рис. 2.11. Структура ринку інформаційного бізнесу в розрізі 

капіталізації за 2017 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [104] 
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В структурі міжнародного інформаційного бізнесу в залежності від 

обсягів продажів компаній за 2017 р. більша половина всіх операцій 

припадала на продукцію ІТ-компаній, які займаються приладобудуванням 

(52 %). Сектор програмного забезпечення на інформаційному ринку здійснив 

13 % обсягів продаж, телекомунікації 11 % та сектор медіа 11 %. Решта 

обсягів продаж була здійснення на ринку електронної комерції (6 %), 

цифрових платформ (4 %) та цифрових рішень (3 %) (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Структура ринку інформаційного бізнесу за обсягами продажів за 

результатами 2017 р. 

Джерело: побудовано автором на основі [104] 

 

Рейтинг найбільших компаній ІТ приладобудування очолює 

американська технологічна компанія Apple, з ринковою капіталізацією 322 

млн. дол., що становить 17 % від всього сегменту ринку та обсягом продажів 

215 млн. дол. (13 % відповідно). Найвище співвідношення між часткою 

закордонних продажів і часткою зарубіжних активів 2,9 має 

південнокорейська корпорація Samsung Electronics, тоді як в середньому по 

сегменти ринку показник становить 1,91. Також компанія займає другу 

позицію в рейтингу по Оцінка основних показників діяльності 
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інформаційних компаній. Найбільше операцій проведених за кордоном 

(99 %) спостерігається в тайванській фірми Hon Hai Precision Industry Co 

відповідно частка закордонних капіталів складає 91 %. Такий результат є 

наслідком того, що частка компанія є найбільшим виробником електроніки 

та комп'ютерних компонентів в усьому світі і, в основному, та виробляє їх за 

контрактами для інших компаній. Багатонаціональна корпорація Sony зі 

штаб-квартирами в Японії та США займає 5-те місце в рейтингу, 80 % 

продаж ІТ-продукції реалізується за кордоном, тоді як 76 % капіталу 

залишається в межах країни материнської компанії. Така ж ситуація 

спостерігається з найбільшою у світі американською компанію-виробником 

напівпровідникових елементів та пристроїв Intel Corporation, частка продажів 

за кордоном становить 80 %, тоді як частка зарубіжних активів всього 29 %. 

(табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

спеціалізуються на ІТ-приладобуванні за 2017р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  

% 

Частка 

зарубіжних 

активів, 

% 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і 

часткою 

зарубіжних 

активів 

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

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

3 

Hon Hai Precision 

Industry 
135,996 70,038 99 91 1,09 

4 

International Business 

Machines 
81,741 110,495 63 54 1,17 

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

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

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

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

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

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

11 Всього по лідерах 543,621 673,896 68,9 41,1 1,94 

12 Всього по ринку 1637,427 1887,427 75 39 1,91 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 
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Найбільша американська телекомунікаційна компанія AT&T очолює 

рейтинг ринку телекомунікацій, який є другим по масштабах міжнародного 

інформаційного бізнесу. Компанія по обсягу капіталу займає більшу 

половину всього сегменту (53 %), також 41 % всіх продажів від ринку 

відбулося саме через цю компанію, при цьому частка зарубіжних активів 

становить лише 5 %, а частка продажів лише 4 %. Це свідчить про майже 

монопольне становище корпорації на американському ринку 

телекомунікацій. (табл. 2.10.).  

Таблиця 2.10 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

спеціалізуються на ринку телекомунікації за 2017 р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  

% 

Частка 

зарубіжних 

активів, 

 % 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і 

часткою 

зарубіжних 

активів 

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

2 

Nippon Telegraph 

and Telephone 
102,468 186,77 16 32 0,50 

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

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

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

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

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

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

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

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

 11 Всього по лідерах 411,727 980,79 46,4 45,9 1,17 

 12 Всього по ринку 351,883 758,522 36 32 1,14 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 

 

Наступною по розмірах є японська компанія Nippon Telegraph and 

Telephone, яка також основну свою діяльність здійснює на внутрішньому 

ринку, тому що частка закордонних операцій складає лише 16 %. Найбільші 

обсягу закордонних продажів здійснює британська міжнародна 

телекомунікаційна компанія Vodafone Group, де частка закордонних 
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продажів складає 85 %, а частка закордонних активів аж 90 %, завдяки 

значній кількості абонентів (більше 500 млн.) в Європі, на Близькому Сході, 

в Африці та Південно-Східній Азії Найвище значення співвідношення між 

часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних активів 2,2 має 

британська компанія BT Group, тоді як в середньому по групі показник 

становить 1,14. Досить високе значення показника співвідношення між 

часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних активів 1,46 має 

мексиканський телекомунікаційний холдинг America Movil, так як займає 

четверту позицію по кількості обслуговуючих абонентів, а своїй країні 

контролює 80 % всього ринку.  

Американська мультинаціональна масмедіа корпорація Comcast очолює 

рейтинг найбільших компаній, які надають медіа послуги, де рівень її 

сукупних активів становить 167 млн. дол., що 21 % від всього сегменту 

ринку. Частка закордонних продажів дуже незначна, всього 8 %, проте цього 

компанія володіє найбільшою в США кабельною мережею та є найбільшим 

Інтернет-провайдером. Другою за рівнем капіталізації на ринку медіа є 

американська багатонаціональна корпорація Time Warner (належить компанії 

AT&T), яка являється найбільшим конгломератів новинного і розважального 

бізнесу у світі. Частка обсягу продажів складає 7 % від всього ринку, та 8 % 

від обсягу активів. Досить високий показник співвідношення між часткою 

закордонних продажів і часткою зарубіжних активів (2,9) має американська 

мультинаціональна корпорація 21st Century Fox, яка займає третю позицію в 

рейтингу, тому що третина всіх операцій проводяться закордоном, тоді як 

90 % активів знаходяться в країні розташування. Великобританська 

мультинаціональна корпорація Liberty Global має найбільше клієнтів за 

межами країни розміщення: 61 % всіх продажів та 60 % всіх активів компанії 

знаходяться за кордоном. Ще одна великобританська телекомунікаційна 

компанія Sky (належить компанії Comcast) має високий показник в групі по 

співвідношенню між часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних 

активів 4,29, тоді як в середньому показник становить 1,14. Компанія нині 
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являється найбільшою телевізійною компанію платного телебачення у 

Великій Британії, та має понад 11 млн. споживачів в країні розташування, 

при цьому третину всіх операцій по обслуговування клієнтів здійснює за 

межами країни.  Американська телерадіомережа CBS Broadcasting Inc. Має 

найвищий показник співвідношенню між часткою закордонних продажів і 

часткою зарубіжних активів в секторі медіа. Компанія має розгалужену 

радіомережу в США, та являється однією з трьох найбільших телевізійних 

мереж США (табл. 2.11.).  

Таблиця 2.11 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній,  

які спеціалізуються на ринку медіа за 2017 р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів, 

 % 

Частка 

зарубіжних 

активів,  

% 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і часткою 

зарубіжних активів 

1 Comcast 74,51 166,574 8 - - 

2 Time Warner 28,118 63,848 27 - - 

3 21st Century Fox 27,326 48,193 29 10 2,90 

4 Liberty Global 18,28 67,867 61 63 0,97 

5 Sky 16,138 23,483 30 7 4,29 

6 Tencent Holdings 15,846 47,265 6 23 0,26 

7 CBS 13,886 23,765 14 2 7,00 

8 Viacom 12,488 22,508 25 7 3,57 

9 Thomson Reuters 12,209 29,095 40 40 1,00 

10 Liberty Interactive 9,989 21,18 26 44 0,59 

 11 Всього по лідерах 126,162 283,356 26,6 24,5 2,57 

 12 Всього по ринку 351,883 758,522 36 32 1,14 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 

 

По результатам діяльності за 2017р. лідером по продажам та розміром 

капіталізації на ринку програмного забезпечення являється 

багатонаціональна корпорація комп’ютерних технологій Майкрософт, яка 

налічує більше 120 тис. працівників в 102 країнах. Частка обсягів активів та 

обсягу продажів становить по 28 % відповідно у співвідношенні до 

ринкового становища. Майже половину всіх активів компанія має 

закордоном (42 %), тоді як частка продажів програмних продуктів за межами 
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країни трохи більша 52 % (табл. 2.12).  

Таблиця 2.12 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

спеціалізуються на ринку програмного забезпечення за 2017 р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  

% 

Частка 

зарубіжних 

активів, % 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і часткою 

зарубіжних активів 

1 Microsoft 85,32 193,694 52 43 1,21 

2 

Hewlett Packard 

Enterprise 
50,123 79,679 61 51 1,20 

3 Oracle 37,047 112,18 53 33 1,61 

4 Accenture 34,798 20,609 99 96 1,03 

5 NEC 25,048 22,138 21 5 4,20 

6 Qualcomm 23,554 52,359 98 18 5,44 

7 SAP 22,637 45,061 87 92 0,95 

8 

Tata Consultancy 

Services 
16,379 13,475 93 80 1,16 

9 NTT Data 14,338 16,517 31 10 3,10 

10 Capgemin 12,972 17,671 79 79 1,00 

 11 Всього по лідерах 186,773 300,01 67,4 50,7 2,09 

 12 Всього по ринку 409,774 676,177 63 46 1,38 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 

 

Другою за розмірами на ринку програмного забезпечення є 

американська IT-компанія Hewlett Packard Enterprise, яка здійснює 61 % 

продажів за кордоном, проте обсяг активів значно менший ніж в найближчих 

конкурентів, всього 79 млн. дол, тоді як Microsoft 193 млн. дол, а Oracle, яка 

займає третю позицію аж 112 млн. дол. Компанія відома тим, що виробляє 

сервери, системи зберігання даних, мережі зберігання даних, мережеве 

обладнання, конвергентні системи, а також займається побудовою хмарних 

інфраструктур, системною інтеграцією та розробляє програмне забезпечення 

для організацій.  

Необхідно відмітити американську компанію Qualcomm Incorporated, яке 

є світовим лідером у галузі мобільних технологій 3G та наступного 

покоління. Частка продажів закордоном становить 98 %, що відбувається 
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через розгалужену мережу представництв (170 офісів у більш ніж 40 країнах 

світу). Проте 89 % обсяг активів компанія має в країні розташування. 

Співвідношення між часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних 

активів становить 5,44. Японська корпорація NEC, виробник електронної, 

комп'ютерної техніки, телекомунікаційного устаткування займає п’яте місце 

в рейтингу. В цієї компанії також спостерігається значний показник між 

часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних складає 4,2, тому що 

95 % активів знаходяться в країні розташування. Індійська багатонаціональна 

компанія Tata Consultancy Services характеризується значним обсягом 

продажів, які здійснюються закордоном (93 %), тому що компанія має 

представництва в 46 країнах світу.  

Лідируючі позиції ринку електронної комерції за результатами 

діяльності 2017 р. займає компанія Amazon, яка відома як один із перших 

Інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж реальних товарів масового попиту. 

На даний час компанія найбільша у світі за обсягом продажів товарів та 

послуг через ресурси Інтернету (60 % від всього ринку). Станом на 2017 рік 

Amazon має окремі сайти для роздрібної торгівлі у США, Великій Британії, 

Ірландії, Франції, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Австралії, 

Бразилії, Японії, Китаї, Індії та Мексиці. На початку 2018 році бренд 

Amazon.com був визнаним найдорожчим у світі і оцінювався у 150 млрд дол. 

[144]. При цьому рівень капіталізації не набагато вищий ніж у конкурентів 65 

млн. дол.), тоді як у Alibaba Group цей показник становить 56 млн. дол. 

Alibaba Group об’єднує кілька китайських компаній, які здійснюють бізнес 

через Інтернет. Особливістю компанії є те, що лише 8 % всіх операцій по 

продажу вона здійснює за межами країни, при цьому обсяги вражають 16 

млн. дол. Основними видами діяльності є торгові операції між компаніями за 

схемою B2B.  

Третю позицію в рейтингу займає американська компанія Priceline 

Group, яка нині є однією з компаній по наданню туристичних послуг. Саме 

через вид діяльності компанії має найвищий показник співвідношення між 
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часткою закордонних продажів і часткою зарубіжних активів 4,71, так як 

основна частка продажів вбувається за межами країни.  (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

функціонують на ринку електронної комерції за 2017р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  

% 

Частка 

зарубіжних 

активів,  

% 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і часткою 

зарубіжних активів 

1 Amazon 107,006 65,444 36 32 1,13 

2 Alibaba Group 15,639 56,353 8 - - 

3 Priceline Group 9,224 17,421 80 17 4,71 

4 Expedia 6,672 15,486 44 11 4,00 

5 Naspers 5,93 16,723 54 - - 

6 Rakuten 5,922 35,435 20 67 0,30 

7 Amadeus IT Group 4,26 7,625 96 96 1,00 

8 Cnova 3,804 1,853 50 75 0,67 

9 Zalando 3,221 2,304 47 - - 

10 Bechtle 3,076 1,252 31 30 1,03 

 11 Всього по лідерах 42,109 98,099 46,6 46,8 1,83 

 12 Всього по ринку 178,867 242,613 42 38 1,11 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 

 

Ще однією інформаційною компанією, яка спеціалізується на 

обслуговуванні туристичних послугах є іспанська компанія Amadeus IT 

Group. Компанія працює з двох напрямків: глобальної системи розподілу та 

бізнес-напрямків IT Solutions. Виконуючи роль міжнародної мережі, 

компанія Amadeus здійснює пошук, ціноутворення, бронювання, квитки та 

інші послуги обробки в режимі реального часу постачальникам туристичних 

послуг та туристичним агентствам через свою ділову сферу розповсюдження 

Amadeus CRS. Завдяки своїй області бізнесу IT-забезпечення компанія 

пропонує програмні системи для туристичних компаній, які автоматизують 

такі процеси, як бронювання, управління запасами та контроль відправлення. 

Відповідно частка продажів за кордоном становить 98 %. 

За результатами оцінки діяльності інформаційних компаній, які 
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функціонують на ринку електронної комерції американська компанія 

Automatic Data Processing, що спеціалізується у наданні послуг з аутсорсингу 

процесів міжнародного розрахунку заробітної плати і кадрового 

адміністрування займає лідируючу позицію на ринку електронної комерції за 

2017р.. Обсяги продажів за рік становлять 11 млн. дол, що становить 10 % від 

всього ринку, та майже половина від доходу відбувається за кордоном 

(46 %), при цьому 85 % всіх активів знаходяться в країні розташування. 

Найближчий конкурент компанії по показниках на ринку це також 

американська компанія First Data Corporation, яка спеціалізується на 

виробництві та обслуговуванні платіжних карток та електронних платежів.  

Американська компанія PayPal посідає третю позицію в рейтингу, 

оскільки є найпоширенішим у світі спосіб розрахунків в Інтернеті (9,2 млн. 

дол. становить обсяг продажів за рік). Нині PayPal використовують понад 230 

млн. людей у 190 країнах світу. 

Продовжує рейтинг американська компанія Salesforce, яка є 

розробником однойменної CRM-системи, що надається замовникам 

виключно за моделлю SaaS. Під найменування Force.com компанія 

представляє PaaS-платформу для самостійної розробки додатків, а під 

брендом Database.com – хмарну систему управління базами даних. Обсяги 

активів (12,763 млн. дол.) поступаються конкурентам VMware та FIS, які 

знаходяться на нижчих позиціях, проте мають трохи вищі обсяги продажів. 

Ще однією компанією з США є Mware, Inc., яка спеціалізується на розробці 

програмного забезпечення, найбільш відомий продукт компанії це 

віртуалізації x86-сумісних комп’ютерів, тобто програмних середовищ, що 

дозволяють на одному фізичному комп’ютері імітувати роботу кількох 

віртуальних машин, запускаючи на кожній з них різні операційні системи. 

Американська компанія FIS є міжнародним постачальником технологій 

фінансових послуг та аутсорсингових послуг. FIS обслуговує 52 000 людей 

по всьому світу. FIS забезпечує обробку платежів та банківське програмне 

забезпечення, послуги та аутсорсинг відповідних технологій у більш ніж 130 
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країнах світу, та кількість клієнтів перевищує більше 20 тис.  

Компанія Worldpay Group plc розташована у Великобританії, разом з її 

дочірніми компаніями забезпечує технології для оплати платежів, перевірки 

стану надходження та погашень заборгованостей. Обслуговування клієнтів за 

межами країни становить 71 % від загальних операцій компанії (табл. 2.14). 

Таблиця 2.14 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

функціонують на ринку електронної комерції за 2017р. 

 Компанія 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів,  

% 

Частка 

зарубіжних 

активів,  

% 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і часткою 

зарубіжних активів 

1 

Automatic Data 

Processing 
11,668 43,67 15 10 1,50 

2 

First Data 

Corporation 
11,451 34,362 14 11 1,27 

3 PayPal 9,248 28,881 50 7 7,14 

4 Salesforce 6,667 12,763 26 11 2,36 

5 VMware 6,647 15,746 50 15 3,33 

6 FIS 6,595 26,269 41 16 2,56 

7 Worldpay Group 5,873 6,122 71 - - 

8 NetApp 5,546 10,037 45 15 3,00 

9 Insight Enterprises 5,373 2,014 32 33 0,97 

10 United Internet 4,045 4,222 10 16 0,63 

 11 Всього по лідерах 49,994 106,054 35,4 14,8 2,53 

 12 Всього по ринку 108,253 256,427 32 17 1,9 

Джерело: розраховано автором на основі [104] 

 

Найменший сегмент ринку інформаційного бізнесу припадає на цифрові 

платформи. На даний час всього функціонує 11 компаній, які спеціалізуються 

на даному ринку. Найбільшою кампанією, яка здійснює свою діяльність на 

ринку цифрової платформи є міжнародний конгломерат Alphabet, який надає 

можливість розвиватися таким галузям інформаційного бізнесу, як послуги 

Інтернет, розробка комп'ютерних програм, телекомунікації та біотехнологій. 

Сукупні обсяги доходів компанії складають 75 млн. дол. (найбільші в групі), 

що становить 60 % від всього сегменту ринку. Сукупні активи становлять 147 
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млн. дол.(50 % від сегменту ринку) (табл. 2.15). 

Таблиця 2.15 

Оцінка основних показників діяльності інформаційних компаній, які 

функціонують на ринку цифрових технологій за 2017 р. 

 
Назва компанії та 

її спеціалізація 

Сукупний 

обсяг 

продажів, 

млн. дол. 

Сукупні 

активи, 

млн. дол. 

Частка 

зарубіжних 

продажів, 

% 

Частка 

зарубіжних 

активів,  

% 

Співвідношення 

між часткою 

закордонних 

продажів і 

часткою 

зарубіжних 

активів 

1 
Alphabet (пошукові 

системи) 
74,989 147,461 54 24 2,25 

2 
Facebook (соціальні 

мережі) 
17,928 49,407 53 21 2,52 

3 
Ebay (інші 

платформи) 
8,592 17,755 58 7 8,29 

4 
Yahoo (пошукові 

системи) 
4,968 45,204 20 6 3,33 

5 
IAC/Interactive 

(соціальні мережі) 
3,231 5,189 26 8 3,25 

6 
Groupon (інші 

платформи) 
3,12 1,796 34 41 0,83 

7 
LinkedIn (соціальні 

мережі) 
2,991 7,011 38 18 2,11 

8 
Naver (пошукові 

системи) 
2,773 3,741 33 - - 

9 
Twitter (соціальні 

мережі) 
2,218 6,442 35 7 5,00 

10 
Red Hat (інші 

платформи) 
2,052 4,155 34 30 1,13 

11 Match Group 1,02 1,909 32 30 1,07 

 Всього по ринку 123,882 290,071 50 19 2,63 

Джерело: побудовано автором на основі [104] 

 

Американська Інтернет-компанія Ebay має свій онлайн майданчик (сайт 

eBay.com) де відбуваються операції купівлі та продажу різноманітних товарів 

та послуг, проводяться аукціони. За обсягами здійсню вальних операцій 

компанія займає третю позицію за капіталізацією 20 млн. дол., при цьому 

частка закордонного капіталу становить лише 7 %. Американська корпорація 

Yahoo надає низку Інтернет-послуг, які об’єднані на веб-порталі, це і 

пошукова служба (Yahoo! Search), каталог сайтів (Yahoo! Directory), 
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електронна пошта (Yahoo! Mail), Yahoo!Games, Yahoo!Groups, новини, веб-

хостинг, погода, мапи та інші. Вражає обсяг активів компанії, за 

результатами 2017р. становили 45 млн. дол., при цьому частка закордонних 

активів склала лише 6 % 

З проведеного аналізу можна зробити кілька висновків. Інформаційні 

компанії мають дуже розгалужену систему каналів зв’язку, що забезпечує 

надання послуг досить швидко. Компанії інформаційного бізнесу працюють, 

як правило в кількох секторах одночасно, за допомогою створення 

розширеної мережі компаній різних галузей для максимізації прибутків. 

Найбільший сегмент ринку припадає на виробників ІТ-продукції, оскілки 

саме в цій галузі є найбільші можливості для створення інноваційних 

продуктів. Проте існує практика об’єднання зусиль для того, що не 

дублювати винаходи та зменшити суму коштів. В таких випадках 

створюється така корпоративна форма як стратегічний альянс або 

конгломерат.  

Можна стверджувати, що компанії інформаційної індустрії володіють 

ринковою владою. Дамо визначення ринкової влади. Ринкова влада ‒ це 

відносна здатність компанії маніпулювати ціною товару на ринку, 

маніпулюючи рівнем пропозиції, попиту або іншим. Компанія, яка має 

значну ринкову владу, має можливість маніпулювати ринковою ціною і 

таким чином контролювати свою маржу прибутку та, можливо, здатність 

збільшувати перешкоди для потенційних нових учасників на ринку. Фірми, 

що мають ринкову владу, часто описуються як «цінові виробники», оскільки 

вони мають можливість встановлювати або коригувати вартість товару на 

ринку, не відмовляючись від частки ринку. 

Ринкову владу можна розуміти як рівень впливу, який компанія має на 

визначення ринкової ціни для конкретного продукту або в цілому у своїй 

галузі. Прикладом ринкової влади є Apple Inc. на ринку смартфонів. 

Незважаючи на те, що Apple не може повністю контролювати ринок, його 

продукт iPhone має значну частку ринку та лояльність клієнтів, тому він 
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здатний впливати на загальне ціноутворення на ринку смартфонів. 

Особливостями інформаційного бізнесу є наявність значної кількості 

конкурентів, завдяки чому відбувається такий стрімкий розвиток галузі. 

Розгянемо кілька прикладів конкурентної поведінки на ринку 

інформаційного бізнесу. Стрімко розвивається конкуренція у виробництві 

машин без водія, де багато інвесторів, таких як напівпровідникові компанії, 

наприклад, Nvidia (NVDA), чиї чіпи використовуються в Tesla та інших 

автономних системах водіння, смартфонах і багатьох інших здійснюють 

капіталовкладення для розвитку інновацій в даній сфері. Існує значна 

конкуренція між Apple і Samsung, оскільки згідно з даними Monthly Market 

Pulse, компанія Apple значно збільшила свою позицію над Samsung на ринку 

преміум-смартфонів ($ 400 +) з моменту запуску iPhone 7. Влітку 2016 р. 

Apple продала трохи більше 50 % світових преміум-смартфонів, а Samsung 

продавав трохи менше 25 %. До грудня 2016 року ці цифри зросли до 70 % та 

17 % відповідно [100]. Незважаючи на те, що смартфони преміум-класу 

складають меншу частину обсягів продажу глобальних смартфонів, вони 

забезпечують більшу частину прибутку. Причина, чому Apple заробляє 

стільки грошей на смартфонах в тому, що кожен iPhone коштує десь близько 

200 доларів, і продається за ціною більше 600 доларів. Маржа прибутку 

набагато краща для смартфонів преміум-класу, ніж в будь-якому іншому 

сегменті електроніки, тому Apple заробляє більше грошей за iPhone у 600 

доларів США, ніж за MacBook у $ 2,000. Ось чому так важливо, що Apple 

розширює розрив із Samsung саме по смартфонами преміум-класу. Протягом 

останніх п’яти років компанія Samsung була єдиною компанією з 

виробництва смартфонів, яка склала з Apple реальну конкуренцію на ринку 

преміум-смартфонів. Інші виробники Android стали дійсно впливовими у цій 

сфері, проте реалізація телефонів була незначна, через високу вартість 

(близько 300 доларів за одинцю). 

За даними Counterpoint, компанії Samsung і Apple перебувають з 

жорсткій конкуренції, аналітики називають виробництво та продаж 
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смартфонів «грою з нульовою сумою», коли одна компанія втрачає свою 

частку прибуткових продажів смартфонів, а інша – отримує прибуток. 

Samsung опинилась на реально низькому місці після невдалого виробництва 

Note 7. Тривалий час на ринку програмного забезпечення спостерігалась 

жорстка конкуренція між Windows або Mac за розробку та виробництво 

операційних систем. Також компанії-виробники як Google, Apple і Microsoft 

змагаються за можливість реалізовувати дешеві комп’ютери. Можна 

відмітити операційні системи та екосистеми, які будуть конкурувати 

найближчим часом: 

1. Google's Chrome OS (with Android apps), 

2. Apple's iOS (on the iPad), 

3. Microsoft’s Windows 10 Cloud (and new-style Windows apps). 

Проте необхідно відмітити, що спостерігається справжня конкуренція 

між компаніями за виробництво якісних ІТ-товарів, які через занижені ціни 

зможуть розширити клієнтську базу. Тому, якщо веб-розробники та 

розробники додатків і надалі будуть продовжувати підтримувати високий 

рівень продуктів, то виникне проблема вибору якоїсь однієї компанії. Наразі 

Chrome OS широко використовується як додатків на мобільних та 

комп’ютерних пристроях. Компанія Google планувала, що додатки для 

Android будуть працювати з ОС Chrome, проте це можливо, так як різниться 

програмне забезпечення, тому ОС Chrome із додатками Android на ньому. 

Вони будуть змінювати розмір, як і будь-яке звичайне вікно додатка на 

настільному комп’ютері, і вони працюватимуть краще, ніж веб-програми. 

Ідея розробників полягає в тому, що Chrome зможе співпрацювати як з iPad, 

так і з Windows. Проти iPad Chrome OS має більш потужний браузер для 

настільних десктопів, справжні вікна та інші параметри апаратного 

забезпечення. Проти Windows він має простіший програмний менеджмент та 

кращу продуктивність за низькими ціновими параметрами. Більшість 

комп'ютерів на базі Windows 2000 – неякісні, тоді як більшість Chromebook 

відрізняються високою ефективністю. З тих пір, як компанія Apple 
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представила гігантський 12,9-дюймовий IPad Pro у 2015 році, всі зрозуміли, 

що iPad може замінити комп’ютер. У 2016 році компанія представила 

менший, дешевший IPad Pro. 

Стратегія Apple трохи інша, ніж Google або Microsoft. Ці компанії 

матимуть продукти, що надходять у декілька цінових ранжувань. Для Apple 

існує низькоякісний IPad без клавіатури та стилуса, або Pros, ціна яких 

значно вища піднімається при додаванні необхідних аксесуарів. В результаті 

правильно зроблених інвестицій в розробку комп’ютерів за такої стратегії 

Apple має дуже потужний продукт iPad Pros. В результаті Apple має кілька 

величезних переваг над двома своїми конкурентами. Це додатки для iPad. У 

порівнянні з програмами Android та Windows існує безліч додаткових 

прикладних програм для iPad, які перевершують програми вище згаданих 

компаній. 

Для брендів, які покладаються на електронну комерцію як модель 

розподілу, у конкурентній боротьбі важливо залишатись на вершині нових 

тенденцій. Електронна комерція зростає швидкими темпами, ніж будь-коли 

раніше, і щорічно пропонує брендам нові можливості для розширення 

доступу та збільшення доходів. В 2017 р.. Amazon була найбільшою 

компанією на ринку електронної комерції, саме через операції пов’язаними з 

роздрібною торгівлею. Wal-Mart і Google є двома великими компаніями, які, 

можливо, зможуть конкурувати з Amazon в у світі. Wal-Mart працює над тим, 

щоб позиціонувати себе як цільову альтернативу Amazon, саме на 

американському ринку. У 2016р. Wal-Mart придбав нову платформу Jet.com 

за 3 мільярди доларів, яка, мала би дати можливість, працювати на 5 % 

дешевше, ніж Amazon. На відміну від конкурента е-ринок Wal-Mart містить 

значно менший асортимент, проте виграшною є технологію «смарт-кошика», 

яку побудувала компанія Jet. Навіть якщо Amazon залишиться лідером у світі 

електронної комерції, її конкуренти почнуть вивчати її уроки та 

впроваджувати інновації, які дозволять як продавцям, так і покупцям мати 

більш вигідні позиції. Очевидно, що не всі опції працюють так само добре, 
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але деякі з них мають глобальні наслідки та час від часу мають можливість 

встановити позитивні тенденції для учасників процесу електронної комерції. 

З проведеної оцінки конкуренції на ринку інформаційного бізнесу 

можна побачити, що ринку притаманний монополістичний тип конкуренції, 

оскільки в цій галузі є багато фірм, які пропонують продукти або послуги, що 

є подібними, але не є ідеальними замінниками. На ринку монополістичної 

конкуренції поки що виграють компанії високотехнологічного сектору. 

Величезна обчислювальна потужність великих технічних компаній 

ускладнює іншим прихід до панування. Прикладом цього явища може бути 

компанія Amazon.  

 

Висновки до розділу 2. 

 

Аналіз дослідження корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу дозволив зробити наступні висновки та узагальнення: 

Запровадження інновацій в сфері міжнародного інформаційного бізнесу, 

що є пріоритетним завданням для багатьох підприємств, сповільнюється 

через нестачу можливостей для розширення застосування ІКТ, що, у свою 

чергу, пов’язане з наявністю розриву в інфраструктурі ІКТ. Інфраструктура є 

ключовим фактором, що визначає ІКТ-готовність нації, створюючи 

можливості для широкого використання і в кінцевому рахунку спричиняє 

позитивні економічні і соціальні наслідки, зокрема – економічну вигоду від 

інвестицій в інформаційні та комунікаційні технології, яку отримали 

Фінляндія, Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Сінгапур, Нідерланди і Сполучені 

Штати. Для десятки перших країн впровадження ІКТ згідно з індексом 

мережевої доходності пояснюється кращою доступністю ІКТ і наявністю 

значних поліпшень в економічному та соціальному середовищах цих країн, 

що вносять значний вклад в досягнення цих успіхів. 

У міру того, як світова економіка стає все більш оцифрованою, інновації 

стають набагато менш певними у вузькому технологічному сенсі. За рівнем 
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залучення у створення економічного ефекту від інвестицій в інформаційні та 

комунікаційні технології у світі провідні позиції займають Фінляндія, 

Швейцарія, Швеція, Ізраїль, Сінгапур, Нідерланди і Сполучені Штати 

Америки. Інновації є пріоритетним завданням для багатьох підприємств, 

оскільки підприємства мають незначні можливості для збільшення свого 

впливу за допомогою впровадження ІКТ. Amazon, DeepMind/Google, 

Facebook, IBM та Microsoft вже мають успіхи в розробці штучного інтелекту 

(ШІ) на базі своїх суперкомп’ютерів. ІBM пропонує п’ять передбачуваних 

моделей хмари. 

Інформаційне суспільство є одним з ключових критеріїв високого рівня 

розвитку сучасних країн, в яких відбувається зростання ролі інформації і 

суспільних знань, частки ІТ-продуктів і послуг у ВВП, створення 

глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну 

інформаційну взаємодію між людьми, їх доступ до світових інформаційних 

ресурсів, а також задоволення їхніх особистісних та соціальних потреб в 

інформаційних продуктах і послугах. Невід’ємними для інноваційних 

процесів є процеси інформатизації. За обсягами залучення останніх 

провідними в світі є компанії Apple, Alphabet, 3M, Tesla Motors, Amazon, 

Samsung Group, Facebook, Microsoft Corp, General Electric, IBM.  

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 – капіталізація компаній 

обробної промисловості зростала в середньому на 7% на рік, важкої 

промисловості – 5,5%, а фінансовий сектор – на 4,8% на рік. Виробництво 

високотехнологічних ІТ-товарів та надання інформаційно-комунікаційних 

послуг є найбільш інвестиційно привабливим та ефективним напрямом 

здійснення підприємницької діяльності. В структурі продажів ІКТ частка 

промислово розвинених країн склала у 2017 р. 58,4%, при чому частка 

розвинених країн ОЕСР складає 84% загальних продажів, частка країн, що, 
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розвиваються – 21,2%, серед яких 70% продажів здійснюють країни Пд.-Сх. 

Азії. 10 країн світу (США, Японія, ФРН, Франція, Данія, Фінляндія, Норвегія, 

Пд. Корея, Сінгапур, Австралія) експортують 44,1% світових ІТ-послуг, 

тобто на ринку відмічається наявність олігопольної конкуренції.  

Найбільше інформаційні компанії планують розробляти технологію 

машинних знань, яка представляє собою практичне використання алгоритмів 

для аналізу даних, які вивчаються і потім впроваджуються для прогнозування 

певних дій без основ програмування. Також інновації в інформаційній 

індустрії стосуватимуться квантових обчислень, які використовують певну 

не характерну здатність субатомних частинок існувати в більш ніж одному 

стані в будь-який час та біометрії, яка починає широко використовуватися 

інформаційними компаніями в розробці комп’ютерних систем та мобільних 

пристроїв.  

Приведено стадії, на які був поділений процес електронної комерції: 

інформатизація, що включає газети, радіо, телебачення, мобільну телефонію, 

Web, E-mail; угоди (магазини, телефонія, електронні магазини, мобільний 

зв’язок); транзакції (оплата готівкою, кредитною картою off-line, on-line- 

трансферт, on-line-оплата); доставка (пошта, е-виконання, on-line-доставка). 

Приклади введення рішень по електронним платіжним системам (Alpay в 

Китаї, JamboPay в Кенії) платформи з е-комерції (MercadoLibre в Латинській 

Америці, Zoom в Танзанії), інноваційну логістику, таку, як доставка на 

мотоциклах фірми Giao Hag Nhanh у В’єтнамі. Електронна комерція 

розвивається в глобальному масштабі, причому в цьому процесі саме країни, 

що розвиваються, грають важливу роль. Це показали розглянуті тенденції в 

глобальному і регіональному вимірі. Треба також відзначити, що моделі е-

комерції в компаніях змінюються в залежності від розміру підприємства та 

галузі. Відмітимо також динамічну еволюцію on-line комерційної діяльності 

у деяких країнах Африки, розміщених південніше Сахари, та в Латинській 

Америці. 

Інформаційні компанії мають дуже розгалужену систему каналів зв’язку, 
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що забезпечує надання послуг досить швидко. Компанії інформаційного 

бізнесу працюють, як правило в кількох секторах одночасно, за допомогою 

створення розширеної мережі компаній різних галузей для максимізації 

прибутків. Найбільший сегмент ринку припадає на виробників ІТ-продукції, 

оскілки саме в цій галузі є найбільші можливості для створення інноваційних 

продуктів. Проте існує практика об’єднання зусиль для того, що не 

дублювати винаходи та зменшити суму коштів. В таких випадках 

створюється така корпоративна форма як стратегічний альянс або 

конгломерат. 

Стратегії діяльності корпоративних форм міжнародного інформаційного 

бізнесу включають технічне вдосконалення виробничого процесу, постійне 

оновлення та підвищення якості ІТ-послуг, надання послуг цілодобово 

онлайн, мінімізацію витрат та досягнення ефекту масштабу. З метою 

розширення присутності на ринку ІТ-послуг компанії розширюють 

номенклатуру ІТ-послуг, фінансуючи науково-дослідні 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 ІКТ на ринках різних за 

економічним потенціалом країн, виробництво широкого спектру ІТ-послуг та 

товарів, адаптація до стратегій конкурентів, яка передбачає їх копіювання та 

використання у своїх маркетингових стратегіях, здійснення пасивного 

маркетингу – відмова від конкуренції у наявних цінових нішах та товарних 

групах.  

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях:[54;50;52;57;95].  
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РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ. 

 

3.1. Детермінанти трансформації корпоративних 

інформаційних систем на сучасному етапі розвитку інформаційно-

комунікаціних технологій. 

 

Індустрія міжнародного інформаційного бізнесу є багатогалузевим 

комплексом зі складною та багаторівневою інфраструктурою, основним 

каталізатором формування якої стало широкомасштабне впровадження ІКТ 

міжнародними корпораціями та перехід від експлуатації ізольованих 

інформаційних систем до їх об’єднання в корпоративні інформаційні системи 

(КІС). Як було показано в підр. 1.3. даного дисертаційного дослідження 

використання ІКТ в бізнес-процесах компаній вимагало створення окремих 

ІС компаній, які використовувалися з метою автоматизації окремих бізнес-

процесів в рамках однієї компанії, яка не була інтегрована до глобальних 

виробничих мереж. Об’єднання в рамках однієї міжнародної, за 

географічною структурою операційної діяльності, та багатонаціональної, за 

структурою власності, корпорації принципово різних за видами економічної 

діяльності компаній, кожна з яких на момент інтеграції мала свою ІС 

створило умови для виникнення принципово нового типу ІС, які 

використовувалися в БНП.  

Так, на першому етапі виникнення КІС корпорації пропонували 

споживачам системи обробки даних, в рамках яких користувач, як і раніше, 

безпосередньо звертався до компанії, що входила до БНП або була 

учасником стратегічного альянсу або фінансово-промислової групи, визначав 

свої потреби, формулював завдання та оцінював підсумковий результат. 

Тобто виконання замовлення також здійснювалося однією компанією, 

виходячи із наявних у неї ресурсів та виробничих потужностей. Не 
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відбувалося раціональне поєднання наявних в рамках БНП можливостей 

окремих компаній із потребами клієнта [113].  

Хронологічно вказаний період тривав з початку 1960-х років до початку 

1990-х років ХХ століття. Відбувається інтенсивний розвиток та 

впровадження інноваційних операційних систем, які дозволяють 

використовувати декілька різнопрофільних програм, розширюється 

програмна та апаратна номенклатура ІТ, які на програмному та апаратному 

рівні дозволяли менеджменту компанії оптимально розподіляти наявні 

ресурси та мінімізувати собівартість виробництва товарів або надання 

послуг. Одночасно виникають перші технічні стандарти інтеграції 

автоматизованих ІС в рамках БНП. На сьогодні використовуються такі типи 

інтегрованих КІС:  

 MRP (англ. Material Requirement Planning) – система оперативного 

планування матеріальних потреб та виробничих потужностей; 

 MRP II (англ. Manufacturing Resource Planning) – система планування 

виробничих можливостей; 

 ERP (англ. Enterprise Resource Planning) – система планування 

використання наявних ресурсів; 

 ERP-II і CSRP (англ. Customer Synchronized Relationship Planning) – 

система планування ресурсів, синхронізована з покупцем. 

Розвиток ІТ на початку 1990-х років істотно підвищив складність 

організації КІС, виник окремий сегмент ринку інформаційних товарів та 

послуг, на якому відбувалася реалізація ІТ та пов’язаних із ними послуг, 

постачальниками та споживачами яких були корпорації міжнародного 

інформаційного бізнесу. Фактично відбулося заміщення традиційних видів 

економічної діяльності корпорацій виробництвом інформаційних товарів та 

наданням інформаційних послуг. Удосконалювання технічних засобів 

створило умови для появи великої кількості додаткових сервісів, значно 

розширилася географічна структура послуг – діяльність інформаційних 

компаній тепер охоплювала всю міжнародну корпорацію [190].  
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У 2000 р. спостерігалися безпрецедентні темпи розвитку ІТ, які 

фактично фіксуються до теперішнього часу [59], зараз можна впевнено 

говорити про перехід корпоративних систем на наступний етап еволюції: 

відбувається організація прямої міжкорпоративної взаємодії з 

постачальниками та партнерами – виникають стратегічні альянси, фінансово-

промислові групи, концерни, консорціуми (табл.3.1) 

Таблиця 3.1 

 Типи стратегій, які використовуються різними корпоративними 

формами провідних ІТ-компаній світу 

Корпоративні 

форми ІТ- 
бізнесу 

Характеристика стратегії 

діяльності ІТ-компаній 

Приклади створення корпоративних форм 

інформаційного бізнесу 

Стратегічний 

альянс 

Проведення постійної 
координації дій та налагодження 

і подальшого розвитку спільного 

виробництва юридично 

незалежних компаній, що 
функціонують в одній галузі 

економіки 

Association for Consulting Expertise (ACE), 

Consulting Associations List and Websites, 
Business Consulting Services for Association 

Growth, The Society of Professional Consultants, 

Association of Information Technology 

Professionals, Association for Information Systems 
(AIS), International Association of Computer 

Science and Information Technology (IACSIT), 

Association of IT Professionals (CompTIA AITP) 

Корпорація 

Юридично оформлене та 

фінансове залежне об’єднання 

багатьох компаній, які працюють 

в одній (подібних/дотичних) 
галузі задля вирішення складних 

технічних, фінансових та 

економічних проблем пов’язаних 
з впровадження науково-

технічних розробок, 

розширенням виробництва та 
захисту спільних інтересів 

Apple Inc, Amazon Corporation, Company, Intel 

Corporation, Exxon Mobil corporation, Intel 
Corporation, HP Inc., China Mobile 

Communications Corporation, KDDI Corporation, 

Dell Technologies Inc., Nokia Corporation, Hon 
Hai Precision Industry Co. (торгова марка 

Foxconn), Verizon Communications 

Консорціум 

Створюється юридично та 

фінансово незалежними 

компаніями для досягнення 
спільних інтересів пов’язаних з 

однією (подібною/дотичною) 

галуззю в розробці науково-
дослідних та науково-

конструкторських робіт  

Consortium Digital transformation delivered, 
Transnational Business Solutions Consortium, 

Blockchain Investors Consortium, Industrial 

Internet Consortium, Substation Design Solution 
Industry Consortium, Transformative Innovation 

Policy Consortium, Industrial Internet Consortium, 

NBCUniversal Media 

Концерн 

Створюється на основі 

самостійних компаній, які 
співпрацюють на добровільній 

централізації функцій 

(фінансовій, науково-технічній, 
виробничій, інвестиційній, 

зовнішньоекономічній) та задіяні 

в різних галузях економіки 

Cisco Systems, Inc, Inc, Walt Disney Company, 
Warner Media, Toshiba Corporation, Samsung 

Group, Siemens AG 
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Продовження Таблиці 3.1 

Холдинг 

Представляє собою об’єднання 
самостійних компаній з різних 

галузей економіки, які 

здійснюють свою діяльність 

незалежно, проте контрольний 
пакет акцій належить 

материнській компанії, яка 

здійснює контроль та приймає 
важливі рішення пов’язаною з їх 

діяльністю 

Alphabet Inc, AT & T (American Telephone & 

Telegraph), Corporation, 3М Inc.(Minnesota 

Mining і Manufacturing Company), Glassbridge 
Enterprises, General Electric, Sony Group, 

Microsoft corporation, LG International, 

International Business Machines Corporation 

Фінансово-

промислова 

група 

Створюється на основі 

незалежних компаній різних 
галузей економіки, які 

об’єднуються задля підвищення 

економічної ефективності 
регіону та/або наданню 

фінансової або матеріальної 

підтримки окремим компаніям за 

рахунок вкладених в групу 
інвестицій всіх членів 

United Technologies Corporation (UTC), 
Mitsubishi Group (Електроніка: Mitsubishi 

Electric, Mitsubishi Precision), Mitsui & Co., Ltd, 

Sumitomo Group (Електрика і електроніка: NEC, 
Sumitomo Electric Industries), Dai-Ichi Kangyo 

Group (Електроніка: Fujitsu, Hitachi, Fuji Electric, 

Yaskawa Electric, Nippon Columbia), Toyota 

Group 

Джерело: побудовано та систематизовано автором 

 

Детальне дослідження різних стратегій діяльності корпоративних форм 

ІТ-компаній в глобалізованому середовищі дає підстави стверджувати, що 

здійснення підприємницької діяльності ІТ-компаніями в цілому включає 

4 ключові стадії:  

 інформатизація послуг та інформаційних товарів, що реалізуються на 

інформаційному ринку: газети, радіо, телебачення, мобільна телефонія, 

послуги у мережі Інтернет, програмне забезпечення, комп’ютерне 

обладнання та компоненти реалізуються виключно із використанням ІКТ; 

 укладання угоди між споживачем та ІТ-компанією відбувається у 

мережі Інтернет; 

 транзакції відбуваються із використанням онлайн терміналів 

карткою; 

 доставка наданих реалізованих товарів здійснюється шляхом 

електронного виконання заявок онлайн. 

В різних корпоративних формах міжнародного інформаційного бізнесу, 

однак, спостерігаються відмінності у моделях створення, реалізації та 

доставки інформації, що пояснюється впливом специфічного для різних 
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сегментів інформаційного ринку інформаційного середовища та наявністю 

різної інформаційної інфраструктури. 

Інформаційна інфраструктура підприємства включає сукупність 

цифрових даних, моделей, інструментів, які інформаційно та технологічно 

інтегровані в одну автоматизовану функціональну систему, що забезпечує 

ефективне управління інформаційними потоками [167]. Створення такої 

системи сприяє отриманню якісно нових знань за рахунок комплексного 

аналізу усієї інформації у єдиному аналітичному середовищі, розширенню 

функціональності існуючих інформаційних систем підтримки бізнесу, 

збільшенню ефективності використання апаратних ресурсів серверів, 

забезпеченню мінімальної вартості використання всіх видів інформації за 

рахунок можливості використання новітніх ІКТ (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Алгоритм побудови інформаційної інфраструктури інформаційного 

підприємства 

Джерело: побудовано автором 

 

Основними ознаками міжнародних корпорацій, які здійснюють 

підприємницьку діяльність із використанням ІКТ, на нашу думку, є такі: 

 самостійне створення власних інформаційних товарів та послуг; 

 наявність комерційних відносин між корпорацією та споживачами, 

MRP, CRP, 
ESRP

• Вплив іформаційного середовища: модель об'єднання ІС, наявність 
програмного забезпечення та відповідного обладнання 

Оптимальне 
використання 

ресурсів

• Створення інформаційної інфрастуркутри: перехід до уніфікованої КІС, 
впровадження стандартизованих алгоритмів обробки інформації

Отримання 
конкурентних 

переваг, 
максимізація 

прибутків

• Наслідки від переходу до нової корпоративної стуркутри: створення 
єдиного інформаційного простору та внутрішніх алгоритмів передачі 
даних всередині корпорації

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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існує практика отримання інформації шляхом її замовлення на умовах 

нерозголошення переданої інформації та оплати її вартості замовником; 

 інформація створюється у відповідності до специфічних вимог 

кінцевих користувачів; 

 інформація зберігається та розповсюджується із використанням 

різноманітних, в першу чергу електронних, носіїв; 

 використання інформації відбувається з метою ефективного 

прийняття управлінських рішень; 

 використання КІС дозволяє максимізувати прибуток та отримати 

додаткові порівняльні переваги на ринку інформаційних товарів та послуг. 

Модель КІС відображає внутрішню структуру корпорації та дозволяє 

диверсифікувати напрямки міжнародної інформаційної діяльності (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Детермінанти розвитку КІС в сфері міжнародного бізнесу в ХХІ ст. 

 Формалізація 
мети ведення 

бізнесу 

Персонал Дані Функції Географічна 
структура бізнесу 

Часовий вимір 
діяльності 

Середовище 
інформаційного 
бізнесу 

Цілі та бізнес-
стратегія 

Заміщення 
штучним 
інтелектом. 
Значення 
людини до 
розробки та 
управління КІС 
падає 

Кінцевий 
інформаційний 
товар 

Адаптація 
основних 
бізнес-
процесів  

Максимально 
диверсифікована, 
діяльність по 
всьому світу 

Цілодобова 
активна 
діяльність 
онлайн 

Бізнес-модель Бізнес-план Обслуговування 
окремих 
потоків робіт 
технічними 
спеціалістами 

Інтеграція в усі 
бізнес-процеси 

Управління та 
оптимальне 
використання 
наявних 
ресурсів 

Електронна 
логістика 

Стандартний 
графік робіт 

Інформаційна 
інфраструктура  

Наявність 
визначених 
бізнес-правил 

Архітектура 
програмного 
інтерфейсу, 
розробленого 
для 
співробітників 
та споживачів 

Концептуальна 
модель 
створення 
даних  

Архітектура 
розробленого 
програмного 
забезпечення  

Система 
автоматизованого 
розподілу бізнес-
процесів між 
усіма філіями 
корпорації 

Часові 
нормативи 
аналізу та 
прогнозування 
виникнення 
подій 

Технологічна 
модель 

Комп’ютерний 
код 
перетворення 
інформації в 
інформаційні 
товари та 
послуги 

Архітектура 
представлення 
та візуалізації 
інформаційних 
товарів та 
послуг 
менеджментом 

Фізична 
модель 
обробки даних 

Архітектура 
програмної та 
апаратної 
систем 
корпорації 

Враховує основні 
національні 
відмінності в 
країні базування 
філій 

Часові 
нормативи 
роботи циклів 
управління 
бізнес-
процесами 
корпорації 

Шляхи 
практичної 
реалізації 

Специфікація 
правил роботи 
інформаційної 
системи 

Специфікація 
правил доступу 

Специфікація 
форматів даних 

Код 
програмних 
компонентів 

Специфікація 
архітектури 
внутрішньої 
мережі 

Специфікація 
збереження 
інформації 

Джерело: побудовано автором 

http://localhost:3232/department/itmngt/itmangt/9/1.html#image.9.1#image.9.1
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Менеджмент інформаційної структури ІТ-компаній передбачає 

координацію та уніфікацію принципів роботи всіх підрозділів, задіяних у 

виробництві інформаційних товарів та послуг. Під управлінням корпорацією 

із використанням КІС в даному контексті ми пропонуємо розуміти 

досягнення поставленої перед менеджментом мети за умов одночасної 

реалізації таких основних функцій КІС: організаційної, планової, облікової, 

аналізу, контрольної та стимулювання. 

В межах управління КІС активно використовуються автоматизовані 

системи комп’ютерного прийняття управлінських рішень, які пов'язані з 

методами та засобами напрацювання та подальшого впровадження цих 

рішень. На наш погляд, затвердження та реалізація ділових рішень повинно 

ґрунтуватися на детальному аналізі ситуації та передбачати чітке визначення 

мети, розробки послідовних кроків її досягнення. 

Ефективним в управлінні компанією є використання управлінського 

обліку, що передбачає одержання достовірної інформації. Забезпечення 

ефективного управлінського обліку, на нашу думку, є ключовою проблемою 

для більшості керівників компаній саме через недосконалість системи 

обробки й подання своєчасних даних, які впливають на прийняття рішень. 

Досить часто для прийняття чи контролю управлінських рішень 

використовується інформація зі звітів про фінансовий стан чи кадрового 

обліку, проте складність в тому, що ця інформація використовуються з 

метою досягнення окремих специфічних цілей, але не може бути корисною 

для керівників БНП для прийняття рішень. Коли керівництву потрібно 

одержати відомості про стан справ на підприємстві, воно звертається із 

запитами до менеджерів нижчого рівня, а ті, у свою чергу, до виконавців 

[178]. Використання зазначеної практики при формуванні звітності є 

неспівпадіння між тим, що хотіло би та фактично отримує керівництво 

компанії, при побудові системи корпоративного управління «знизу-вверх» 

втрачається безпосередній зв’язок із керівництвом компанії. 
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Для того щоб керівництво БНП могло одержувати коректні дані 

своєчасно, необхідним є створення системи звітності «зверху-вниз» за 

принципом передачі даних виключно за прямим запитом керівництва, коли 

виконання задачі зі збору даних здійснюється за певними чітко 

встановленими нормативами. На нашу думку, ключовими принципами, на 

яких, на нашу думку, має ґрунтуватися алгоритм побудови корпоративної 

системи управління компанією є: 

 орієнтація на осіб, власників та вищий менеджмент компанії;  

 ієрархічність структури системи управління передача даних «зверху-

вниз», менеджмент на кожному етапі має аналізувати зміст  

 періодичність подачі даних, необхідних для виконання покладених 

обов’язків;  

 передача співробітниками «наверх» визначених їхнім керівництвом 

даних;  

 автоматизована фіксація завершення збору даних;  

 інформація повинна миттєво після фіксації передаватися її 

споживачам. 

Зазначені принципи можуть бути реалізовані за допомогою 

комп’ютеризованої та автоматизованої системи управляння, зокрема із 

використання програм штучного інтелекту. Термін «автоматизовані системи 

управління» (АСУ), уперше з'явився в 1960-х рр. ХХ століття у зв'язку із 

застосуванням комп’ютерів і інформаційних технологій у управлінні 

економічними об'єктами й процесами, що дало можливість підвищити 

ефективність виробництва, раціональніше використовувати наявні виробничі 

ресурси, зменшити навантаження на співробітників компаній в частині 

виконання обов’язкових операцій [174]. Як відомо, визначальним в 

ефективності діяльності підприємства є система управління, яка заснована на 

скоригованій співпраці між структурними підрозділами, швидкій обробці і 

аналізі одержаної інформації, в довгострокових планах та прогнозах стану 

ринку. Саме застосування автоматизованої системи управління допомагає 
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вирішити ці та багато інших завдань. В даному контексті слід відмітити 

значну зацікавленість в останні роки українських підприємств до 

впровадження автоматизованих систем управління, а також виділити два 

основні підходи в розробці та практичному їх використанні. Перший 

передбачає поступове впровадження підприємством системи автоматизації 

лише в окремих бізнес-процесах, з подальшим об’єднанням їх у загальну 

систему або здійснюючи фрагментарну автоматизацією. З першого погляду 

застосування такого підходу виглядає більш економним, проте на практиці 

незначні затрати на подібні проекти приносять найменшу ефективність та й 

технічне оснащення таких систем потребує значних фінансових витрат. 

Другий підхід ґрунтується на комплексному впровадженні систем 

автоматизації на всіх структурних елементах підприємства - від нижчого 

рівня виробничих підрозділів до верхнього управлінського рівня. За таких 

умов система автоматизації може передбачати автоматизацію: більшої 

частини структурних підрозділів (ведення фінансової звітності, виробничої 

діяльності, кадрової підготовки і т.д.); частини підприємства, яка відповідає 

за технологічну складову виробництва; підрозділів, які відповідають за 

аналітичну роботу, процесів планування та прийняття оперативних рішень 

(рис. 3.2). 

До сучасних інформаційних технологій, які запроваджуються у сучасних 

інформаційних БНП відносять: 

 САП – система автоматизованого проектування/виготовлення 

інформаційних товарів та послуг (англ. Computer Aided Design / Computer 

Aided Manufacturing – CAD/CAM);  

 АСТПВ – автоматизовані системи технологічної підготовки 

виробництва (англ. Computer Aided Engineering – CAE);  

 АСУТП – автоматизовані системи управління технологічними 

процесами (англ. Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA);  

 АСУП – комплексна автоматизована система управління 

підприємством;  
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 LAN – локальні обчислювальні мережі (Local Area Net);  

 WAN – глобальні (зовнішні) мережі й телекомунікації (Wide Area 

Net) [58].  

 

Рис. 3.2. Узагальнена структура інформаційних технологій підприємства 

Джерело: Побудовано автором 
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процесами (АСУТП) більшою мірою використовуються на підприємствах 

безперервного виробництва, оскільки їх використання безпосередньо впливає 

на ефективність всього виробничого процесу. АУСТП складається з 

програмних компонентів (типові ситуації, бази даних, технологічні пристрої 

для введення/виведення та інше) та адміністраторів, які несуть 

відповідальність за своєчасність отриманої інформації. З огляду на 

особливість ведення безперервного виробництва існує специфіка у створенні 

комплексної автоматизованої системи управління (АСУП). 

На сучасному етапі розвитку ринку інформаційних послуг, значного 

розширення асортименту існуючих інформаційних товарів та продуктів 

спостерігається недостатнє забезпечення управлінських систем підприємств 

автоматизацією. КІС використовуються лише у вищих рівнях управління і не 

обов’язково при цьому взаємодіють з іншими структурними елементами, що 

призводить до неефективного функціонування цілої системи: дублюванню 

виконуваних операцій, додаткового пошуку потрібної інформації, 

збільшення вартості розробки і впровадження системи. В такому випадку 

можливим шляхом уникнення таких негативних процесів є створення 

єдиного інформаційного простору корпорації (ЄІПК). ЄІПК являє собою 

сукупність баз і банків даних, технологій їхнього ведення й використання, 

інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, які функціонують на 

основі єдиних принципів і за загальними правилами, що забезпечує захист та 

інформаційну взаємодію всіх учасників, а також задоволення їхніх 

інформаційних потреб відповідно до ієрархії обов'язків і рівнів доступу до 

даних [213]. ЄІПК розглядається нами як комплекс проблемно-орієнтованих, 

взаємопов'язаних і взаємодіючих інформаційних підсистем (рис. 3.3). 

Не викликає сумнівів той факт, що створення ЄІПК дає можливість 

покращити аналіз ІТ-підприємством загального стану інформаційного ринку, 

тенденцій і перспектив його розвитку. Кінцевим результатом уніфікації ІС 

корпорації та переходу до ЄІПК є максимізація прибутків та отримання 

реалістичної оцінки конкретних можливостей інформаційної техніки й 
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технології як інструментів, які багаторазово посилюють конкурентоздатність 

компаній міжнародного інформаційного бізнесу [132].  

 

Рис. 3.3. Інформаційне середовище корпорації 

Джерело: Побудовано автором на основі [119] 
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тенденцій і перспектив його розвитку. Кінцевим результатом уніфікації ІС 

корпорації та переходу до ЄІПК є максимізація прибутків та отримання 

реалістичної оцінки конкретних можливостей інформаційної техніки й 
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3.2. Оцінювання ефективності бізнес-процесів в інформаційній 

системі корпорації. 

 

Призначення ІТ-аутсорсингу полягає в наданні рекомендацій з питань 

стратегічного управляння інформаційними системами, оцінці, проектуванні й 

розробці ІТ-архітектури, управлінні проектами автоматизації бізнес-процесів 

організацій, розробці інтегральних мікросхем та окремих комп’ютерних 

комплектуючих, використанні обчислювальної техніки й інформаційних 

технологій. Однак в науковій літературі немає універсального, 

загальноприйнятого інструментарію визначення таких факторів та методів 

оцінки ефективності систем аутсорсингу. Фактично відсутня єдина система 

наукових поглядів щодо того, за яких умов компаніям доцільно передавати 

частину бізнес-процесів в сфері ІТ іншим компаніям та як оцінити 

економічну доцільність співпраці із аутсорсинговими компаніями в ІТ [160]. 

В рамках даного дослідження нами запропоновано підхід до формування 

корпоративних показників ефективності постачальників послуг ІТ-

аутсорсингу й надано рекомендації щодо підготовки й виконання визначених 

робіт на основі аутсорсингу. 

В якості критичних факторів ефективності аутсорсингу розглядаються 

галузеві характеристики даної сфери ІТ, екзогенні фактори різної 

інтенсивності, що впливають на інформаційне підприємство (економічні, 

політичні, соціальні й технологічної), ендогенні фактори внутрішньої 

корпоративної структури інформаційного підприємства, конкурентна 

стратегія й конкурентне середовище, специфіка управлінської структури 

постачальника послуг ІТ-аутсорсингу, специфічні характеристики напрямків 

здійснення ІТ-аутсорсингу. На основі проведеного аналізу нами визначено 

групи факторів ефективності компаній ІТ-аутсорсингу, які є основою 

алгоритму визначення ПЕА даного виду бізнес-діяльності. З практичної 

точки зору, розроблений алгоритм є послідовністю робіт, які виконуються в 

середовищі інформаційного підприємства з метою виявлення корпоративних 
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факторів ефективності залучення компаній ІТ-аутсорсингу та проводяться у 

формі окремих проектів. Для кожної фази проекту розглянуто основні 

завдання й надано рекомендації з виконання необхідних робіт, складу й 

змісту проектної документації. 

Одним з найважливіших сегментів ринку інформаційних технологій є 

ІТ-аутсорсинг, який включає широкий спектр як взаємозалежних, так і 

самостійних послуг, потреба в яких визначається цілями й завданнями, що 

стоять перед підприємствами й організаціями. Ядро провідних українських 

компаній, що працюють в ІТ-аутсорсингу складається з численної групи ІТ-

компаній (IT Craft, Fulcrum Rocks, Eleks, SoftServe, IT Svit, Core Value Inc, 

Infopulse, Binary Studio, Dressler Consulting), які пропонують свої послуги для 

вирішення широкого кола бізнес-завдань та організації бізнес-процесів в 

сфері ІТ на підприємствах-замовниках послуг. У цілому, ринок ІТ-

аутсорсингу характеризується високою фрагментованістю, присутністю 

великої кількості постачальників послуг, високим ступенем непрозорості, 

жорсткістю конкуренції й підвищенням вимог замовників до послуг, що 

призводить до усунення з ринку неконкурентноздатних компаній і 

консолідації компаній, що залишаються на ринку. 

Ефективність діяльності в даній сфері багато в чому визначається 

розумінням факторів, реалізація яких дозволяє сконцентрувати ресурси в тих 

сферах, де постачальник послуг ІТ-аутсорсингу може досягти значних 

конкурентних переваг й завоювати кращі позиції на цільовому ринку. Ці 

фактори пропонується називати показниками ефективності аутсорсингу 

(ПЕА). Від їхнього практичного використання залежить як 

конкурентоспроможність компанії в сфері ІТ-аутсорсингу, так і успішність 

виконання визначених замовником проектів. Ключовою тенденцією оцінки 

ефективності обраної бізнес-стратегії ІТ-компаній є широке використання 

ПЕУ. Однак в сфері ІТ-аутсорсингу поки немає однозначної відповіді на 

питання, які саме фактори і яким чином варто вибирати в якості ПЕА, якими 

кількісними та якісними параметрами оцінювати успішність аутсорсингових 
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ІТ-проектів.  

Концепція ПЕА була запропонована в 1970-их експертами 

Масачусетського технологічного інституту [155]. На сьогодні розроблено ряд 

відкритих ІТ-стандартів, які містять рекомендації щодо оптимізації окремих 

бізнес-процесів в ІТ. Найбільш відомими є:  

 CoBiT (англ. Control Objectives for Information and Related 

Technologies) – відкритий ІТ стандарт оптимізації бізнес-процесів; 

 ITIL (англ. Information Technology Infrastructure Library) – бібліотека 

інфраструктури інформаційних технологій, описує найкращу світову 

практику організації підприємства чи підрозділу, що надає послуги у сфері 

інформаційних технологій; 

 ITSM (англ. IT Service Management) – стандарт управління та 

організації ІТ-послуг, спрямований на задоволення потреб замовника-

компаній сфери ІТ. 

Наприклад, в стандарті СоВіТ розглядаються ПЕА, які визначають 

найбільш важливі дії керівників, спрямовані на підвищення ефективності 

контролю замовника над ІТ-процесами, переданими компанії аутсорсеру. 

ПЕА часто є предметом науково-теоретичних та прикладних досліджень 

в сфері менеджменту проектами. В таких дослідженнях визначаються 

характеристики, які визначають ефективність використання компанії-

аутсорсера. Окрема група досліджень, що стосується визначення ПЕА, 

проводиться для проектів із розробки програмного забезпечення та бізнес-

додатків певних класів. Разом з тим, проблеми розробки ПЕА в ІТ-

аутсорсингу, як комплексного напрямку дослідження, поки не одержали 

належне розкриття в науковій літературі і потребують додаткового аналізу. 

ПЕА є групою критеріїв, досягнення яких є необхідним для підвищення 

ефективності бізнесу й досягнення встановлених цілей компанії. Як правило, 

їх пов'язують із різними сферами діяльності компанії: виробництвом, 

розробкою технологій, маркетингом, стратегією реалізації, управлянням 

компанією, підвищенням кваліфікації персоналу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
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Основні положення концепції практичного використання ПЕА в ІТ- 

аутсорсингу, принципи, методика збору та аналізу даних, необхідні для 

формування переліку ПЕА, сфери застосування ПЕА докладно розглянуті в 

роботі сучасних дослідників [188]. У зазначеній роботі ПЕА визначено як 

деякі ключові області, досягнення задовільних результатів у яких забезпечує 

успіх у конкурентній боротьбі працівникові, підрозділу або організації. На 

думку зазначених вчених, характерною рисою таких критерії є їх невелика 

кількість: тільки дійсно важливі, «критичні» для успіху інформаційного 

підприємства показники, на яких потрібно зосередити увагу керівництву 

заслуговують на визначення та аналіз. Формування ПЕА для ІТ-компаній 

пропонується проводити у два етапи: 

1. Інтерв'ю з топ-менеджерами компанії-замовника ІТ-послуг для 

виявлення цілей і відповідних їм ПЕА. 

2. Аналіз і узагальнення результатів інтерв'ю, визначення на їхній 

основі ПЕА всієї компанії. 

На сьогодні не існує універсального способу визначення критичних 

факторів оцінки ефективності аутсорсингу для ІТ-компаній. Пропонуються 

різні підходи до виявлення ПЕА певної компанії: аналіз зовнішнього 

середовища ІТ-компанії, галузевої структури, аналіз конкурентів, експертні 

опитування, внутрішній аналіз, бенчмаркінг.  

На нашу думку, джерелами формування ПЕА слід вважати такі: 

1. Галузеві характеристики. Для ІТ-аутсорсинга характерні специфічні 

ПЕА, які необхідно усвідомлювати й враховувати при розробці бізнес-

стратегії й інформаційних систем компаніям – постачальникам послуг ІТ-

аутсорсингу. Галузеві ПЕА можуть змінюватися під впливом загальних змін 

в галузі. Реалізація галузевих ПЕА багато в чому визначає 

конкурентоспроможність постачальників послуг ІТ-аутсорсингу. 

2. Конкурентна стратегія й конкурентне положення постачальника 

послуг ІТ-аутсорсинга. ПЕА залежать від положення інформаційного 

підприємства в галузі в порівнянні з конкурентами, її корпоративної 
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структури, конкурентних стратегій. 

3. Екзогенні фактори (економічне, політичне, соціальне й технологічне 

середовище ІТ-компанії), серед яких особливе місце займають технологічні 

інновації, що мають істотний вплив на діяльність постачальників послуг ІТ-

аутсорсингу. 

4. Часові фактори. У діяльності постачальників послуг ІТ-аутсорсингу 

можна виділити певні періоди часу, коли окремі напрямки діяльності стають 

критично важливими через надзвичайні обставини, наприклад, період злиттів 

або поглинань інших ІТ-компаній, розширення номенклатури напрямків ІТ-

аутсорсингу, входу на новий ринок. У звичайних умовах для таких видів 

діяльності визначення ПЕА не відбувається, оскільки формування 

специфічного переліку ПЕА пов'язане із періодом стратегічного планування 

інформаційного підприємства, протягом якого він може залишатися 

практично незмінним. 

5. Специфіка корпоративної структури постачальника послуг ІТ-

аутсорсингу. Цей напрямок визначає характеристики, особливо важливі для 

ефективної роботи внутрішньої управлінської структури організації. 

6. Специфічні характеристики напрямків ІТ-аутсорсингу, які реалізує 

постачальник послуг. Це джерело ПЕА визначає ендогенні фактори 

постачальника послуг ІТ-аутсорсингу, що визначають успіх виконання 

аутсорсингових проектів в певних сферах ІТ індустрії. 

Наведені джерела та ПЕА, які їм відповідають можна класифікувати на 

екзогенні та ендогенні. До екзогенних джерел ПЕА в ІТ-аутсорсингу 

відносять структуру й загальний стан інформаційного ринку, бізнес-клімат в 

країні, економічну, політичну й соціальну ситуацію, рівень інформатизації 

суспільства, тенденції розвитку ІТ, а до ендогенних – конкурентну стратегію 

та конкурентне положення конкретного постачальника послуг ІТ-

аутсорсингу, часові фактори, специфіку напрямків ІТ-аутсорсингу, які 

реалізує постачальник послуг ІТ-аутсорсингу, специфіку його управлінської 

структури. 
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Класифікація джерел і відповідних їм ПЕА на ендогенні та екзогенні 

важлива з позицій оцінки власних можливостей постачальником послуг ІТ-

аутсорсингу в контролюванні й забезпеченні досягнення поставлених цілей 

компанії. 

Ендогенні ПЕА пов’язані із мікросередовищем постачальника послуг ІТ-

аутсорсингу й полягають у сфері проблем, на розв’язання яких істотно 

впливає управлінська діяльність керівництва конкретного постачальника 

послуг ІТ-аутсорсингу. Екзогенні ПЕА визначаються макросередовищем, 

конкретний постачальник послуг ІТ-аутсорсингу повинен приділяти їм 

належну увагу та забезпечувати їх виконання для досягнення поставлених 

цілей і розв’язання завдань, поставлених компанією замовником. 

В різних наукових дослідження наявні і інші підходи до класифікації 

ПЕА. Так, наприклад, в [155] пропонується кожну групу ПЕА 

диференціювати в трьох основних площинах: ендогенні / екзогенні, ПЕА, 

спрямовані на моніторинг операційної діяльності/побудову та адаптацію 

нових бізнес-процесів в сфері ІТ, за джерелами формування ПЕА. 

Для виявлення ПЕА в ІТ-аутсорсингу важливим є кожне джерело. Щоб 

визначити специфічні ПЕА, які використовуються в певній бізнес-діяльності, 

необхідно дослідити всі наявні джерела формування ПЕА. При цьому 

кожний конкретний постачальник послуг ІТ-аутсорсингу дані для визначення 

ПЕА отримує безпосередньо в галузі ІТ індустрії, в якій він здійснює бізнес-

діяльність та характеристик навколишнього середовища, а частина ПЕА 

визначається внутрішніми джерелами компанії. Відзначимо, що в сфері ІТ-

аутсорсингу компанії можуть розробляти й застосовувати у своїй діяльності 

ПЕА різних рівнів: одні групи ПЕА визначаються стратегічними цілями 

(корпоративні), інші формулюються на рівні проектної діяльності. 

Проведений в [153] аналіз характеристик навколишнього середовища й 

стану ринку ІТ-аутсорсингу дозволив визначити загальний (галузевий) набір 

ПЕА для компаній, що працюють у даній сфері: 
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 наявність і підтримка бізнес – репутації та іміджу надійного ділового 

партнера; 

 ефективна система маркетингу; 

 висока якість послуг для їхнього унікального позиціонування на тлі 

пропозицій аналогічних послуг інших компаній; 

 експертиза в області кращих світових практик та інновацій; 

 здатність компанії реагувати на технологічні зміни, коливання ринку 

та дії конкурентів; 

 висококваліфікований персонал і ефективна система роботи з 

персоналом, що дозволяє підвищувати якість послуг аутсорсингу в різних 

секторах ринку інформаційних товарів та послуг; 

 можливість надання комплексних послуг; 

 розвиток стратегічного партнерства з постачальниками супутніх 

послуг і розробниками інформаційних технологій, з метою одержання 

додаткових конкурентних переваг. 

Як правило, послуги аутсорсингу в сфері ІТ надаються у формі окремих 

проектів. Узагальнену мету таких проектів можна сформулювати в такий 

спосіб: досягнення бізнес-цілей компанії-клієнта шляхом розробки й 

супроводу впровадження (при необхідності) у їхню практичну діяльність 

методологічних, технологічних і технічних рішень в області ІТ, розробку 

комп’ютерних програм та окремих комплектуючих, здійснення управління 

окремими бізнес процесами. 

Типовими завданнями проектів ІТ-аутсорсингу є такі: 

1. Оцінка стану ІТ-компанії, ідентифікація існуючих проблем, пошук 

шляхів їхнього вирішення. 

2. Розробка рекомендацій зі здійснення змін в області ІТ, пов'язаних з 

покращенням несприятливої ринкової ситуації. 

3. Удосконалювання корпоративної інформаційної системи компанії, 

трансформації структури управління компанією, розробка рішень по її 

модифікації, розвитку, що сприяє утвердженню позицій компанії на ринку, 
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підвищенню конкурентоспроможності. 

4. Розробка рекомендацій щодо змін в області ІТ, пов'язаних з 

розширенням/зміною напрямків діяльності компанії [13, с.17]. 

Залежно від конкретних видів діяльності можна виділити такі напрямки 

ІТ-аутсорсингу як стратегічний, товарний, інтеграційний, операційний, 

технічний аутсорсинг [145154]. Зазначеним напрямкам бізнес-діяльності 

відповідають окремі види проектів аутсорсингу, що мають як загальні для 

всіх видів проектів цілі, так і специфічні завдання та обумовлені конкретним 

типом замовлення (проекту). 

В сфері управління проектами існують різні точки зору щодо структури 

життєвого циклу проекту, що пов’язано із різноманітністю об’єктів і 

методологічних підходів до управління проектами. Огляд наявних в науковій 

літературі концепцій представлений в [146]. У даному дослідженні ми 

будемо дотримуватися загальної структури життєвого циклу проекту 

аутсорсингу в сфері ІТ. 

На різних фазах життєвого циклу проекту виконуються різні завдання й 

ключову роль в успішності їхньої реалізації відіграють різні фактори. 

Виділення різних факторів ПЕА при досягненні певних завдань дозволяє 

визначити сфери, які повинні бути предметом постійної уваги менеджерів і 

які в підсумку забезпечують успішність виконання проекту в цілому. 

Розподіл ПЕА по фазам і завданням проекту аутсорсингу дозволяє зіставити 

їх із зонами відповідальності підрозділів і менеджерів постачальника послуг 

ІТ-аутсорсингу. 

Ми детально аналізуємо групи ПЕА, яких потрібно досягнути для 

успішного виконання завдань на різних фазах життєвого циклу проекту 

всередині компанії-постачальника послуг ІТ-аутсорсингу. 

На фазі підготовки проекту основні сформульовані замовником завдання 

в цілому відповідають різним видам проектів аутсорсингу у сфері ІТ. До 

видів таких проектів відносять: продаж проекту, організація окремих видів 

робіт, загальне управління проектом. Фактори їхнього успішного досягнення 
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відносяться до галузевого рівня, оскільки їх виконання має забезпечуватися 

всіма постачальниками послуг ІТ-аутсорсингу. 

Наведене твердження є справедливим і для фази завершення проекту, де 

основними завданнями є аналіз результатів проекту й виконання контракту. 

На фазі виконання проекту визначені завдання можна розділити на дві 

великі групи: 

 загальні, які вирішуються в більшості проектів ІТ-аутсориснгу, але за 

допомогою різних методик і інструментарію (наприклад, діагностика 

ефективності окремих бізнес-процесів); 

 специфічні, характерні для певного напрямку ІТ-аутсориснгу 

(наприклад, для напрямку стратегічного консалтингу – розробка Іт-стратегії, 

для напрямку виробництва інформаційних товарів – вибір і обґрунтування 

доцільності випуску окремих товарних груп). 

ПЕА при виконанні загальних завдань проектів аутсорсингу у сфері ІТ, 

які відповідають окремим фазам життєвого циклу проекту, наведені в 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Загальні завдання проектів у сфері ІТ-аутсориснгу та ПЕА, що 

використовуються при їх досягненні 

Фаза реалізації 

проекту 

Завдання проекту Ключові ПЕА, на які має звертати 

увагу замовник 

Підготовка 

проекту 

Продаж проекту Наявність бренду, галузева експертиза, 

досвід виконання аналогічних проектів 

 Організація управління 

проектом 

Компетенції в управлінні проектами, 

розподіл функцій, взаємодія із 

замовником 

Виконання 

проекту 

Аудит поточного стану 

управління ІТ-проектом 

Наявність методології проведення 

стратегічного ІТ-аудита  

Завершення 

проекту 

Аналіз результатів 

проекту 

Уміння ідентифікувати отримані 

конкурентні переваги від виконання 

проекту й презентувати їх для 

керівництва замовника 

Джерело: побудовано автором 
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У табл. 3.4 для фази виконання наведено ключові завдання проектів 

стратегічного й товарного ІТ-аутсорсингу й установлено зв'язок із 

ключовими факторами їхнього успішного виконання.  

Таблиця 3.4 

Показники ефективності реалізації проектів ІТ-аутсорсингу 

Задачі проекту Показники ефективності реалізації проектів ІТ-аутсорсингу 

компанією виконавцем 

Напрямок аутсорсингу: стратегічний ІТ-аутсорсинг. Фаза проекту – виконання проекту 

Побудова портфеля 

інвестиційних ІТ-

проектів 

Компетенції в ідентифікації пріоритетних напрямків розвитку 

ІТ, база знань про функціональність, вартісні й часові 

параметри виконання різних ІТ-проектів 

Розробка ІТ-стратегії Наявність методології розробки ІТ-стратегії, досвід виконання 

подібних проектів 

Формування ІТ-бюджету Знання методів оцінки балансової вартості ІТ-активів, 

компетенції в оцінці прямих і непрямих витрат на експлуатацію 

існуючих інформаційних систем і створення нових 

Побудова ефективних ІТ-

служб підприємства 

Знання типових організаційно-функціональних структур служб 

ІТ і моделей їхньої взаємодії з організацією. Компетенції в 

розробці процедур діяльності ІТ-служб  

Організація переходу до 

передачі частини завдань 

компаніям ІТ-

аутсорсингу 

Знання світового й українського ринків ІТ-аутсорсингу, 

компетенції в організації загальних центрів ІТ-обслуговування, 

хмарних технологій, підготовці контрактів ІТ-аутсорсингу 

Напрямок аутсорсингу: ІТ-аутсорсинг виробництва інформаційних товарів. Фаза проекту – 

виконання проекту 

Вибір ІТ-рішення: 

комп’ютерних 

комплектуючих або 

програм 

Наявність бази знань про організацію виробництва 

інформаційних товарів із використанням ІТ. Компетенції в 

проведенні порівняльного аналізу різних наявних на ринку 

інформаційних товарів, галузева експертиза, партнерські 

відносини з постачальниками компонентів комплектуючих та 

розробників програмного забезпечення  

Планування 

впровадження ІТ-

рішення 

Володіння методологіями впровадження ІТ-додатків, 

компетенції в організації керування процесом випуску 

комп’ютерних комплектуючих 

Навчання користувачів Наявність методик проведення навчання по різним ІТ-додаткам 

і фахівців, що володіють досвідом викладання 

Джерело: побудовано автором 

 

Не викликає сумнівів той факт, що перелік завдань, наведений у табл. 

3.3 і 3.4, не є вичерпним, але дозволяє визначити найбільш важливі ПЕА в 
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проаналізованій сфері ІТ-аутсорсингу.  

В контексті даного дослідження на особливу увагу заслуговують 

підходи формування корпоративних ПЕА постачальників послуг ІТ-

аутсорсингу. Використовуючи класичний підхід розробки ПЕА компанії, 

який викладено в [142] та а способи визначення ПЕА детально 

проаналізовані в [205], виявлення корпоративних ПЕА пропонується 

проводити у формі проекту, виконання якого має бути належним чином 

організовано. Рекомендується пофазова реалізація проекту. Весь комплекс 

робіт розбивається на чотири фази. У рамках кожної фази виконуються певні 

роботи, що дозволяє досягти встановлених результатів й сприяє успішному 

виконанню всього проекту. 

Процес виконання кожного етапу повинен передбачати контроль із боку 

бізнес-процесу загального управління проектом. Це забезпечує прозорість 

виконання проекту на всіх етапах, надає повну інформацію про хід 

виконання завдань, дозволяє здійснювати оцінку успішності проекту. Для 

виконання проекту залучаються окремі зовнішні консультанти, які володіють 

необхідними компетенціями й практичним досвідом в сфері виконання 

подібних проектів. При цьому до складу робочої групи проекту обов'язково 

повинні ввійти представники постачальника послуг ІТ-аутсорсингу. 

Відзначимо, що відношення керівництва постачальника послуг ІТ-

аутсорсингу до здійснення проекту має визначальне значення. При 

відсутності зацікавленості боку менеджменту компанії-аутсорсера практично 

неможливо домогтися успішної реалізації проекту. Тривалість виконання 

конкретних робіт визначається на етапі підготовки проекту й залежить від 

розміру компанії, фінансових та часових обмежень, що накладаються на 

проект, а також розподілу навантаження між учасниками. 

Перелік корпоративних цілей у сфері ІТ-аутсорсингу готується робочою 

групою проекту на основі аналізу наявної в компанії документації: 

стратегічної концепції, документів з описом цілей, процесних і структурних 
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документів, що регламентують діяльність компанії, звітних документів, 

бізнес-планів і програм розвитку компанії. Виявлені цілі в сферах ІТ-

аутсорсингу вносяться у форму збору інформації. Потім, спираючись на 

розглянуті набори ПЕА в ІТ-аутсорсингу і думки експертів, для кожного 

завдання визначаються можливі ПЕА.  

Після проведення інтерв'ювання топ-менеджерів і керівників 

структурних підрозділів проводиться аналіз результатів, підсумком якого є 

попередній зведений набір корпоративних ПЕА в ІТ-аутсорсингу.  

Документ, що містить попередній зведений набір корпоративних ПЕА в 

ІТ-аутсорсингу, рекомендується почати з формулювання місії компанії. 

Потім для кожної мети необхідно визначити перелік можливих ПЕА, 

використовуючи як шаблон форму, наведену у табл. 3.5. Звітний документ 

даної фази пропонується назвати «Попередній набір корпоративних ПЕА в 

ІТ-аутсорсингу». 

Таблиця 3.5 

Алгоритм використання ПЕА 

Корпоративні 

завдання в сфері 

ІТ-аутсорингу 

Перелік критеріїв, які можна розглядати 

для вибору ПЕА 

Відповідь на 

питання: Чи є 

запропонований 

параметр ПЕА 

(так/ні) 

Коротке 

обгрунту

вання 

Завдання 1 ПЕА 11 (з набору галузевих ПЕА)   

ПЕА 12 (з набору галузевих ПЕА)   

...   

ПЕА 21 (з набору ПЕА, які відповідають 

завданням залучення ІТ-аутсорсера) 

консалтингових Ит-Проектів) 

  

ПЕА 2 (з набору ПЕА, які відповідають 

завданням залучення ІТ-аутсорсера) 

  

…   

ПЕА дод. 1 (додатковий, включений за 

результатами інтерв'ю) 

  

ПЕА дод. 1 (додатковий, включений за 

результатами інтерв'ю) 

  

…   

Завдання 2    

…    

Джерело: побудовано автором 
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Фаза формування ПЕА в ІТ-аутсорсингу корпоративного рівня. 

Основними завданнями даної фази є: підготовка й проведення обговорення 

на тему: «Визначення корпоративних ПЕА в ІТ-аутсорсингу» та розробка 

підсумкового звіту «Корпоративні ПЕА в ІТ-аутсорсингу й рекомендації 

щодо їхнього застосування». Для визначення підсумкового набору 

корпоративних ПЕА в ІТ-аутсорсингу рекомендується організувати 

обговорення, у якому повинні взяти участь топ-менеджери й керівники 

структурних підрозділів, що приймали участь в анкетуванні, а також 

експерти, залучені до його виконання за рішенням керівника проекту. 

У процесі проведення обговорення необхідно визначити остаточний 

набір корпоративних ПЕА, виявити в процесі дискусії ті фактори, які 

забезпечують успішність діяльності компанії ІТ-аутсорсингу. 

Підсумкової звіт повинен містити не тільки виявлені корпоративні ПЕА, 

але й рекомендації з їхнього застосування в діяльності компанії. Залежно від 

потреб рекомендації можуть бути підготовлені в області стратегічного 

аналізу й планування або в області створення інформаційної системи 

компанії, призначеної для забезпечення інформаційних потреб топ-

менеджерів і керівників структурних підрозділів. 

Звітний документ фази: підсумковий звіт «Корпоративні ПЕА в ІТ-

аутсорсингу й рекомендації з їхнього застосування». 

Фаза завершення проекту. Основними завданнями фази є: заключний 

аналіз результатів проекту й визначення перспектив розвитку проекту та 

виконання та закриття контракту. 

Роботи виконуються відповідно до загальних рекомендацій в сфері 

управління проектами. Звітний документ фази: акт прийому-передачі робіт. 

Застосування корпоративних ПЕА дозволяє компаніям підвищити 

конкурентоспроможність і сприяє успішності діяльності в ІТ-аутсорсингу. 

Для їхнього визначення необхідна наявність інформаційної й методичної 

основи. 

На нашу думку, розглянуті в рамках даного дослідження джерела 
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формування ПЕА в ІТ-аутсорсингу, результати їхнього аналізу, 

запропонований алгоритм виявлення ПЕА й розроблені рекомендації з 

організації й виконання робіт на його основі, можуть використовуватися при 

вирішенні завдань формування корпоративних ПЕА. 

Запропонований алгоритм визначення якісних параметрів ефективності 

надання послуг в сфері ІТ-аутсорсингу дозволяє модифікувати наявну у 

замовника бізнес-модель, однак в науковій літературі немає кількісної оцінки 

ефективності самих ІТ-компаній, які здійснюють аутсорсинг. З метою 

виявлення найбільш ефективних українських ІТ-компаній та визначення 

бізнес-моделей їх діяльності нами розроблено інтегральну оцінку успішності 

українських ІТ-компаній, побудова якої здійснюється на основі математичної 

методології розрахунку головних компонент [170]. В рамках адаптації даної 

економетричної моделі до інформаційного ринку нами пропонується оцінити 

зовнішні та внутрішні фактори діяльності ІТ-підприємств та визначити, 

наскільки можливим є вихід на інформаційний ринок певної країни для 

вітчизняних інформаційних компаній. 

На першому етапі відбувається стандартизація досліджуваних даних у 

виді матриці: 

x11 … x1p

… … …
xn1 … xnp

                  (1) 

Всі змінні мають різну розмірність, стандартизація даних здійснюється 

за допомогою Z – шкали: 

                                         z i=∑ (𝑥𝑖 − 𝑥ср )
i
𝑡=1  / si, де      (2) 

Хср =
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑡=1

 

           Si=√
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥ср )

i 
𝑡=1                 (3) 

Після стандартизації середнє значення кожного вектора буде 

дорівнювати нулю, а дисперсія – одиниці, що є показником того, що всі 
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значення, незалежно від того, який вони мають порядок, унормовані у 

встановленому інтервалі для інтегральної оцінки.  

На другому етапі будується коваріаційна матриця, яка є квадратною 

симетричною матрицею, на діагоналі якої розташовуються дисперсії 

компонент вектора, а позадіагональні елементи є коваріаціями між 

компонентами. Матриця будується по формулі: 

                  rij = 
1

𝑛−1
∑ 𝑧𝑖𝑘 ∗ 𝑧𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1                (4) 

На третьому етапі знаходять власний вектор і власні значення 

коваріаційної матриці. Вектор головних компонент для задач про найкращу 

апроксимацію та про пошук ортогональних проекцій з найбільшим 

розсіюванням є ортонормованим набором власних векторів емпіричної 

коваріаційної матриці, розташованих у порядку від більшого до меншого:  

Φg (g=1….p), Φ1…Φ2…≥Φp≥0      (5) 

    Fg=lg1*z1+… +lgp*zp    (6) 

На четвертому етапі відбувається перехід до вектору головних 

компонент за допомогою лінійно-зваженого показника для кожного 

індикатора:  

F = ∑ (𝑚
𝑔=1  Φg/∑ Φ𝑔

𝑚
𝑔=1 )*Fg    (7) 

Для оцінки успішності ІТ-бізнесу нами було сформовано таблицю, до 

якої увійшли 50 найбільших ІТ-компаній України та всі доступні у відкритих 

джерелах показники їх діяльності (Додаток З). 

Для розрахунку головних компонент інтегральної оцінки українських 

ІТ-компаній нами було використано всі доступні в мережі Інтернет дані, які в 

цілому характеризують їхню діяльність. В результаті розрахунків отримано 

функцію інтегральної оцінки із головними компонентами у виді: 

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

0,024290464*x5-0,003151013*x6+0,002983752*x7|  (8) 

Підставляючи в отриману функцію значення, наведені у Додатку  З 

отримуємо підсумкову оцінку для кожної компанії, що дозволяє 

проранжувати всі 50 компаній за рейтингом ефективності діяльності на 
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ринку інформаційних товарів та послуг. Навпроти кожного ІТ-підприємства 

зазначено, чи здійснює воно аутсорсинг інформаційних послуг (Додаток И). 

Таким чином, розрахувавши середнє значення оцінок по кожній групі, 

можна визначити, який із сегментів інформаційного ринку є більш 

конкурентним. Так, у випадку, якщо середня отримана оцінка по певній 

частині інформаційного ринку є вищою, то можна стверджувати, що на 

ньому діють більш ефективні та конкурентоспроможні учасники (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Компанії, що здійснюють експорт ІТ-послуг із України 

 Здійснюють експорт ІТ-послуг Не здійснюють 

експорт ІТ-послуг 

Кількість компаній 28 22 

 В т.ч. надають 

послуги ІТ-

аутсорсингу 

Виключно послуги 

ІТ-аутсорсингу 

Не надають послуги 

ІТ-аутсорсингу 

Кількість компаній 20 8 22 

Середнє значення 

оцінок 

111,3 173,25 109,71 

Джерело: побудовано автором 

 

Аналіз даних, наведених у табл. 3.6 дозоляє стверджувати, що найвищий 

рівень конкурентоздатності мають українські ІТ-компанії, які виключно 

надають послуги ІТ-аутсорсингу, найнижчий – компанії, які не здійснюють 

експорт ІТ-послуг. Поясненням даної тенденції, на нашу думку, слід вважати 

вищий рівень вимог до якості послуг та значне конкуренте середовище, що 

склалося на міжнародному інформаційному ринку.  

Оцінка рівня внутрішньої конкуренції в країнах-імпортерах української 

ІТ-продукції також проводилася методом головних компонент із 

використанням формул (1-3).  

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|        (9) 
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Для кожної країни, на основі даних, наведених у Додатку К 

розраховувалася оцінка рівня конкурентного інформаційного середовища: 

Підставляючи замість незалежних змінних відповідні значення отримано 

значення рівня конкуренції в сфері інформаційних технологій для кожної 

країни (Додаток Л). Отримані значення показують, в якій мірі компанії, які 

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 доступним для на конкурентоздатнішої української компанії є країни, 

не вищі 24 місця в отриманому рейтингу (Бельгія). У випадку, 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 ускладнення організаційної 

структури, її корпоратизація або об’єднання із іншими учасниками ринку. 

Умовно, за інших рівних умов, можна стверджувати, що об’єднання двох 

перших за рейтингом українських ІТ-компаній дозволить їм вийти на 

інформаційний ринок Польщі. 

 

3.3. Концептуальна модель інтеграції національної інформаційної 

системи України в глобальну систему інформаційного бізнесу  

 

Активний розвиток ІТ-сфери в Україні спричинив виникнення 

практичної та наукової дискусії щодо шляхів створення національної 

інформаційної системи України (НІС), кінцевою метою якої має стати, в 

першу чергу, забезпечення національної безпеки України в сфері ІКТ в 

умовах гібридної війни із Російською Федерацією, інтенсифікація темпів 

економічного зростання та підвищення міжнародного іміджу України. 

Технологічна складність, масштаб визначеної проблеми, на нашу думку, 

цілком відповідають інтелектуальним і організаційним можливостям 

українських фахівців в області ІТ. Визначення потенціалу сфери ІТ у 
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інтенсифікації темпів економічного зростання країн ми пропонуємо 

здійснити методами регресійно-кореляційного аналізу, визначивши 

середньорічні темпи приросту зростання доданої вартості у ВВП 

досліджених країн та порівнявши вплив ІКТ та традиційних галузей 

економіки – машинобудування та сільського господарства на темпи приросту 

доданої вартості у ВВП.  

Відповідно до нашого припущення про те, що темп приросту обсягів 

виробництва ІТ-товарів та надання ІТ-послуг безпосередньо впливає на 

темпи приросту ВВП країни, нами було розроблено регресійну модель [26], в 

якій у відповідність залежній змінній – приросту доданої вартості у ВВП 

(ВВП) ставились залежні змінні – темп приросту кількості працівників у 

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

вироблених ІТ-товарів та послуг (ІКТ), темп приросту доданої вартості в 

загальній вартості продукції машинобудування (МШ) та сільського 

господарства (СГ).  

В рамках даного дослідження розглядалися статистичні дані по 29 

країнах, кожна з яких характеризується різним рівнем розвитку ІКТ (Додаток 

М). Статистична база моделі, таким чином, включає середні темпи приросту 

досліджуваних в регресії змінних за період 2010-2017 рр. для кожної із країн, 

по яким доступна статистична інформація. Середні темпи приростів (Тсер) 

відповідних показників визначалися для кожної країни за формулою: 

Тсер = √
𝑌2017

𝑌2010

7
,                             (10) 

де 𝑌2010 та 𝑌2017 значення досліджуваного показника у 2010 р. та 2017 р. 

відповідно. Такий підхід дозволяє аналізувати тенденції у динаміці, що 

підвищує точність отриманих в результаті даних.  

Таким чином, рівняння лінійної регресії матиме вид: 

ВВП=a0+a1ПР+а2ІКТ+а3МШ+a4CГ    (11) 

де ВВП – темп приросту ВВП країни, ПР – темп приросту кількості 

працівників у НДДКР, ІКТ – темп приросту доданої вартості в загальній 
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вартості вироблених ІТ-товарів та послуг та 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.  

В результаті проведених розрахунків отримано рівняння регресії: 

ВВП=7,12+0,28×ПР+0,79×ІКТ-0,18×МШ +0,11×СГ  (12) 

Значення коефіцієнтів перед кожним із факторів показує ступінь впливу 

однієї із незалежних змінних (за умови, що решта незмінні) на зростання 

ВВП. Коефіцієнт перед 3-ім 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 високо витратною галуззю економіки, а 

ефект від підтримки машинобудування відчувається в економіці із певним 

лагом. З трьох факторів, які 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%. Особливо треба відмітити, що 

позитивний вплив на збільшення ВВП має і темп приросту кількості 

працівників, задіяних у НДДКР та виробництво сільськогосподарської 

продукції. 

Для перевірки адекватності моделі використовувалися стандартні тести, 

в першу чергу значення коефіцієнта детермінації R2, 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 визначені коефіцієнти 

значущі і є меншими встановленого рівня значущості 0,05. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що розвиток ІКТ в 

країні безпосередньо впливає на темпи економічного зростання та 

збільшення доданої вартості у валовому випуску, фактично спостерігається 
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тенденція до заміщення традиційних галузей економіки інноваційними. В 

даному контексті, на нашу думку, в Україні має розпочатися активне 

залучення інвестицій у розвиток ІТ, перехід від експлуатації розроблених 

закордоном операційних систем (ОС) до створення власних інформаційних 

товарів та послуг в рамках НІС. НІС України має об’єднувати ІС приватних 

та державних вітчизняних ІТ-підприємств, а також ІС органів державної 

влади України з міжнародними інформаційними системами. Досягненню 

ключової мети – забезпеченню національної безпеки України в сфері ІКТ 

мають бути підпорядковані такі завдання: 

 створення та впровадження єдиної національної політики в сфері 

виробництва комп’ютерного обладнання та устаткування, що належить до 

високих технологічних укладів; 

 напрацювання уніфікованих вимог з метою інтеграції ІС органів 

державної влади та ІС 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. 

На сьогодні в Україні загальна кількість державних інформаційних 

ресурсів (ДІР) досягла 405 од. Необхідно зазначити, що кількість ДІР 

протягом 2014-2018 рр. збільшилася в 4 рази, тобто в Україні відбувається 

формування державної інформаційної політики, створено відповідний орган, 

завданням якого є регулювання інформаційного середовища країни та захист 

від гібридної війни із РФ у сфері ІКТ – Міністерство інформаційної політики 

України.  В контексті забезпечення інформаційної безпеки держави одним із 

ключових напрямків створення НІС небезпідставно вважають розробку 

національної операційної системи, яку, принаймні на початкових етапах 

використання, передбачається розглядати альтернативу існуючим 

операційним систем і встановлювати в ІС органів державної влади (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Модель створення вітчизняних ІТ-товарів та послуг 

Джерело: побудовано автором 
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Виробництво інформаційних товарів та послуг 
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НДДКР ПЗ, веб-браузер, ядро 
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Конкуренція і корпоратизація 
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РЕЗУЛЬТУЮЧІ ІНДИКАТОРИ 

- забезпечення умов для ефективної діяльності суб’єктів, що створюють та поширюють ІТ знання 

та технології та застосовують їх у виробництві ІТ-товарів та послуг; 

- збільшення частки ІТ-товарів та послуг у прирості ВВП (>10% загального приросту ВВП); 

- інтеграція вітчизняних ІТ-підприємств до світового сектору науково-дослідних розробок; 

- акумуляція матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів для забезпечення технологічного 

розвитку вітчизняних ІТ-підприємств. 

Інформація, капітал, ІТ-спеціалісти 
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Ключовою передумовою забезпечення інформаційної безпеки України в 

умовах гібридної війни із РФ є створення національної операційної системи 

(НОС). На нашу думку, існує два варіанти розробки НОС. В першому 

варіанті розробки можна створити НОС на основі вже функціонуючої ОС 

(наприклад Microsoft або Linux) до якої входять національні (сертифіковані) 

засоби захисту даних та цифрового шифрування, при тому, що такі ІС 

державних органів уже створені в світі. Другий, значно більш амбіційний 

варіант розробки, передбачає створення не лише операційної системи, але й 

всього комплексу програмних компонентів: програмних пакетів та АСУ 

підприємствами, в т.ч. в сфері ІТ. Ми детально аналізуємо обидва варіанти з 

позицій економічної доцільності розробки відповідних інформаційних 

товарів, включаючи загальну структуру витрат, витрати переходу на нову 

ОС, ефекти від створення власної інформаційної мережі.  

На початку 2000-х років було реалізовано відразу декілька проектів 

НОС, зокрема, у Китаї, Німеччині, Франції й ін. [42]. До числа причин 

створення національної ОС відносять: 

 забезпечення національної безпеки в сфері ІТ; 

 незалежність від іноземних виробників програмного забезпечення і 

їхніх алгоритмів оновлення поточних версій програмного забезпечення (ПО); 

 простота локалізації завдяки відкритому коду; 

 виконання правил збереження інтелектуальної власності СОТ; 

 довгострокові фінансові переваги експлуатації НОС 

 стимулювання національного виробництва ІТ-товарів. 

У дослідженні [67] особливо зазначається, що від користувачів-фізичних 

осіб законодавчо не вимагається переходу на нову НОС. Серед заходів 

просування та популяризації проекту зазначено залучення в проект всіх 

зацікавлених осіб, безкоштовне навчання всіх бажаючих використанню НОС, 

стимулювання розробки національного програмного забезпечення з 

відкритим кодом серед ІТ-спеціалістів. Створюється спеціалізований 

державний орган виконання проекту – керуючий комітет, до складу якого 
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входять урядовці, відповідальні за його реалізацію, представники науково-

дослідного середовища та провідні ІТ-спеціалісти. 

Пріоритетність зазначених причин для урядів країн світу обумовила 

розробку НОС Китаю (Red Flag, пріоритети – розширена підтримка 

китайської мови й зниження витрат при переході на легальне ПЗ), НОС 

Франції (AbulEdu, пріоритет – зниження витрат на ПЗ при комп'ютеризації 

шкіл) НОС Латвії й Литви (Baltix, пріоритет – підтримка державної мови), 

ОС міста Мюнхена (Li-Muх, пріоритет – незалежність від політики 

постачальників ПО) і ін. 

Розробка проекту НІС в частині запровадження вітчизняного ПЗ із 

відкритим кодом та використання однієї ОС, якою користується переважна 

більшість громадян країни та приватних компаній є складним 

багатокроковим процесом, який, на нашу думку, можна представити у формі 

такого алгоритму дій:  

1. Сформувати концепцію НІС, яка об’єднає в собі операційні системи, 

інструментальні програмні засоби, прикладні програмні продукти та сучасні 

відкриті стандарти, що відповідають вимогам користувачів ІТ держави. 

2. Першочергово використовувати вітчизняне ПЗ й ключові 

технологічні розробки при створенні НІС. 

3. Створити та ввести в дію відкриті стандарти (національні й 

галузеві), які міститимуть переліки та специфікації  прикладних інтерфейсів, 

протоколів і форматів, необхідних для функціонування НІС. 

4. Провести у відповідність державні програм інформатизації, освітні 

програми, програми підготовки й перекваліфікації фахівців з урахуванням 

принципово важливих для інформаційної безпеки країни ІТ-товарів і 

технологій, що використовуються при створенні НІС. 

5. Розробити перелік національного програмного забезпечення задля 

максимального збільшення поставлених завдань. 

6. Здійснити дослідження по створенню національних апаратних 

засобів. 
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7. На найвищому державному рівні розробити концепцію по відбору 

учасників проекту для реалізації НІС (міністерства, відомства, корпорації, ІТ-

компанії, наукові та освітні установи тощо). 

8. Здійснити забезпечення вільного та доступного вивчення 

українського ПЗ в освітніх закладах держави. 

9. Провести інформатизацію закладів освіти на основі 

загальнодоступного ПЗ із відкритим кодом та інформаційних товарів та 

послуг українських розробників. 

Таким чином, основним напрямком практичної роботи зі створення НІС 

має стати розробка стандартизованого комплексу системних і прикладних 

програм, а також апаратних засобів (комп’ютерного обладнання), що буде 

використовуватися усіх сферах життєдіяльності людини. 

Кінцевим результатом впровадження будь-яких ІТ є задоволення потреб 

індивідуального або корпоративного користувача засобами ІТ, в першу чергу 

із наданням відповідних ІТ-послуг. Сфера ІТ-послуг передбачає 

використання різних елементів інформаційного середовища - комп'ютерів, 

периферійного устаткування, системного ПЗ, прикладного ПЗ, серверів, 

локальних і глобальних мереж та інших компонентів. Попит на певний ІТ-

товар визначається тим, якою мірою він може бути використаний для 

споживання користувачем ІТ-послуг та тим, скільки коштує розробка й 

технічний супровід відповідних ІТ-послуг. 

Результати використання ІТ проявляються безпосередньо поза галуззю 

ІКТ, впливають на окремі групи споживачів, ніяк не пов’язаних із ІТ-

послугами та часто взагалі мають абсолютно поверхневі знання щодо того, 

скільки коштує розробка ПЗ. В багатьох випадках програма, яку викачує 

користувач коштує зовсім небагато і виникає специфічне для економічних 

взаємозв’язків виробник-споживач бажання купити, просто тому що дешево, 

не усвідомлюючи чи потрібна дана програма в принципі. Процес т. зв. 

«cooperative-invention» ІТ-послуг: «Програма – результат 

взаємодоповнюючого «спільного створення» ІТ-послуг фірмами, що 
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використовують ІТ та споживачами, які хаотично формують попит на них 

[79]. Прогрес в ІТ формує межі інноваційних можливостей використання ІТ- 

споживачем, а не межі виробничих можливостей ІТ-підприємств». Фактично 

йдеться про порівняно незначний економічний ефект виробництва ІТ-товарів 

та послуг для економіки: високотехнологічний сектор США, лідера світового 

ІТ виробництва, створює лише 12,5% від загальної кількості робочих місць в 

країні та 13,6% ВВП. Таким чином, економічна ефективність ІТ визначається 

впливом інновацій на галузі, які є споживачами ІТ. У свою чергу, саме така 

ефективність ІТ-товарів та послуг, що проявляється у зменшенні собівартості 

товарів та послуг, підвищенні конкурентоздатності ІТ-підприємств та 

покращенню життя людини створює попит на ІТ і, тим самим, визначає 

перспективи подальшого розвитку всієї галузі. 

Основною особливістю ІТ-товару або послуги є порівняно висока 

витратність його розробки в порівнянні із низькою вартістю його реалізації – 

поширення. Основна частина витрат по створенню ПЗ й доведенню його до 

споживача припадає на постійні виробничі витрати. При цьому, витрати на 

логістику й поширення ПЗ є вкрай незначними. У результаті ціна однієї копії 

ПЗ обернено пропорційна числу проданих копій, тобто чим більше копій 

продано, тим дешевше буде кожна копія. Можливий і інший підхід – при 

збереженні ціни копії більший обсяг продажів дозволяє вкладати більше 

коштів у розробку й тестування ПЗ, що дозволяє досягти його більшої 

операційної надійності та захищеності від зовнішніх загроз. 

Апаратні компоненти й ПЗ використовуються спільно, утворюючи 

комп’ютерно-інформаційні платформи (КІП). Заміна одного компонента 

платформи на іншій вимагає додаткових витрат ресурсів – т. зв. витрат 

налаштування. Зазначені витрати включають витрати на отримання ліцензії, 

можливу заміну обладнання та комплементарного ПЗ, навчання користувачів 

і співробітників служби технічної підтримки й ін. У період налаштування 

КІП відмічається зниження продуктивності роботи ІС підприємства через 

втрату даних, збільшенням періоду очікування налаштування ПЗ тощо. 
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Кількість користувачів КІП – важлива складова її вартості та цінності 

для клієнтів. Чим більше користувачів, тим більшою є корисність ІТ-послуги 

або сервісу для кожного окремо взятого користувача, оскільки: спрощується 

обмін даними з іншими користувачами; накопичуються й поширюються дані 

щодо специфічних властивостей; платформи й засобів підвищення її 

продуктивності; спрощується й дешевшає технічна підтримка ІТ-товарів та 

послуг. Підвищення попиту на певну КІП у зв'язку зі збільшенням числа її 

користувачів в економічній теорії називаються мережними ефектами. Якщо 

корисність КІП істотно залежить від кількості її користувачів і при цьому 

структура витрат забезпечує високу економію на масштабі, виникає 

олігополія або один виробник стає монополістом. Зокрема, саме так 

функціонує ринок операційних систем і ПЗ для персональних комп'ютерів, на 

якому БНП Microsoft домінує та фактично є монополістом. Разом з тим, в 

різних сферах ІТ – виробництво ПЗ для АСУ, розробка програм та 

антивірусів – характеризується широкою номенклатурою виробленого ПЗ й 

не належить ринків, на яких виникають різні форми обмеження ринкової 

конкуренції. Подібна ситуація виникає і у тому випадку, якщо корисність 

КІП для споживачів мало залежить від кількості її користувачів, прикладом 

такої конкуренції є ринок Інтернет-послуг, які надаються багатьма 

компаніями-провайдерами. Таким чином, виробництво ПЗ характеризується 

рядом специфічних особливостей: 

1. ІТ у цілому й ПЗ зокрема є важливими для споживача настільки, 

наскільки корисними є можливості, які гарантуються користувачу при 

використанні певних технологій. Ця корисність і визначає попит на ПЗ. 

2. Корисність ПЗ залежить також від числа користувачів КІП: чим 

більше користувачів, тим кориснішою є КІП для кожного з них. Якщо такий 

приріст корисності є значним, а конкуруючі ІТ-товари та послуги 

співрозмірні за своїми технічними характеристиками, виникає монопольне 

становище у одного із учасників ринку. 

3. Розробка ПЗ має особливу структуру витрат: основна частина витрат 
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припадає на постійні витрати, тобто витрати на виробництво однієї копії 

обернено пропорційні кількості проданих копій. 

Запропонований нами перший варіант розробки НОС є порівняно менш 

витратним, що засвідчується численними прикладами його практичного 

впровадження в центральних органах державної влади України. Зокрема, в 

Україні поступово впроваджується автоматизована операційна система 

організації цифрового зв’язку в Міністерстві оборони України. 

Другий варіант розробки НІС є суттєво дорожчим та передбачає 

створення національної КІП. На нашу думку, при належній увазі держави до 

даної проблеми, в Україні з її кадровим і науково-технологічним потенціалом 

є всі передумови для виробництва вітчизняних ІТ-товарів і досягнення 

провідних позицій на інформаційному ринку, в першу чергу в сегменті ПЗ. 

Очевидно, що мінімально необхідні модифікації ПЗ з відкритим кодом, 

розробка яких передбачається у першому варіанті створення НІС не можуть 

забезпечити включення українських ІТ-компаній до міжнародного 

інформаційного ринку. В рамках даного проекту ми пропонуємо не лише 

розробку НОС, але й забезпечення функціонування всієї інфраструктури 

відповідного програмного забезпечення – розробку програм та 

інструментальних засобів, а в перспективі – і випуск комп’ютерного 

обладнання. Отже, даний варіант створення НІС передбачає залучення 

масштабних приватних й державних інвестицій в розробку широкого спектра 

ІТ-товарів та послуг. Відповідні проекти реалізовано в окремих країнах світу 

(Додаток Н). 

Орієнтовний обсяг іноземних та внутрішніх інвестицій можна оцінити за 

розрахунками, наведеними у [214]. При рівні заробітних плат і середніх 

витратах на розробку ІТ-товарів та послуг у США у 2010-2018 рр., загальна 

вартість розробки ОС рівня Microsoft 10 перевищує 20 млрд. дол. 

Враховуючи в середньому нижчий рівень заробітних плат українських 

програмістів (за даними, наведеними у, вітчизняні програмісти отримують в 

3 рази нижчу зарплату), загальні витрати складатимуть до 7 млрд. дол.). В 
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табл. наведено орієнтовну вартість розробки ключових компонентів НОС, 

яка складається з власне самої ОС, текстового редактора за аналогією із MS 

Office та Інтернет-браузера (табл. 3.7) 

Таблиця 3.7 

Вартість розробки компонентів НОС 

Компонент НОС Кількість 

рядків 

коду 

Трудоміст-

кість, чол. – 

год. 

Зарплата, 

млн. дол. 

США 

Виробничі 

витрати, 

млн. дол. 

США 

Разом, 

млн. дол. 

США 

Ядро ОС 6772902 7557,4 190,6 266,8 457,4 

Текстовий редактор (по 

аналогії з MS Office) 

4991916 5369,9 135,4 189,6 325,0 

Інтернет-браузер 

(по аналогії з FireFox)  

2088834 2023,9 51,0 71,5 122,5 

Джерело: Побудовано автором на основі даних, наведених у [210; 212] 

 

Як зазначалося, окупність ПЗ залежить у першу чергу від обсягу 

продажів. У світових лідерів цей показник є надзвичайно високим, 

наприклад, згідно [208], продажі Microsoft Windows 8 склали понад 203 млн. 

копій протягом першого року, при чому компанія Microsoft відносить 

Windows 8 до невдалих продуктів, які перебувають на грані окупності. Таким 

чином, реалізація даного проекту в Україні, з одного боку, можлива лише за 

умов максимального залучення громадян країни до використання НОС, а з 

іншого – у випадку наявності значних фінансових ресурсів, в першу чергу 

зовнішніх інвестицій 

В даному контексті необхідно оцінити витрати на переналаштування із 

ОС, яка первісно використовувалась в країні на НОС. На жаль, відкриті дані 

про такі витрати є вкрай фрагментарними та сформувати статистичну базу 

дослідження досить складно. Проте, в науковій роботі [44] було 

опубліковано окремі дані вартості проекту переходу на місцеву ОС в м. 

Мюнхені. Так, чергове оновлення ОС Microsoft коштувало місцевому 

муніципалітету 23,7 млн. дол. США, тоді як проект переходу на розроблену 

НОС коштував 35,7 млн. дол. США, що склало приблизно 2500 дол. США в 

розрахунку на одного користувача. Щоправда, проект включав не тільки сам 



176 

 

перехід на іншу ОС, але й значний обсяг досліджень і розробок з метою 

оптимізації ОС. 

Потрібно зазначити, що перехід на нове ПЗ пов’язаний зі значними 

додатковими і часто непрогнозованим витратами. Так, додатково 

проводиться інвентаризація обладнання та ПЗ на предмет сумісності з новою 

ОС, здійснюється інвентаризація документів на предмет сумісності з новим 

пакетом офісного ПЗ, організовується навчання користувачів і служби 

підтримки. 

Таким чином, витрати, спричинені переходом на нову ОС є досить 

великими й у конкурентних умовах можуть бути компенсовані тільки 

істотним збільшенням прибутковості та конкурентоздатності ІТ-підприємств. 

Паралельно виникають негативні наслідки, викликані відмовою від 

мережних ефектів використання ПЗ Microsoft, яка на сьогоднішній день є 

найбільшою ОС, що має найширшу номенклатуру ПЗ та комп’ютерного 

обладнання. Якщо ж проект створення НОС буде розповсюджено на АСУ 

підприємств, неодмінно виникнуть додаткові витрати на навчання 

користувачів, створення служб підтримки й консультантів, що впроваджують 

ПЗ даного класу. Нарешті, перехід на унікальне ПЗ, відмінне від 

міжнародних стандартів, може ускладнити залучення українськими 

підприємствами західних інвестицій.  

Складність забезпечення економічної ефективності НОС обумовлює 

визначення ключових напрямків державної політики в інформаційній сфері: 

 пріоритетне використання НОС в державних структурах, включаючи 

перегляд програм, що вже виконуються; 

 обов'язкове вивчення НОС в українських вузах; 

 інформатизація системи створення на базі ПЗ із відкритим кодом 

вітчизняних ІТ-товарів та послуг. 

Важливим компонентом створення НІС є поєднання вітчизняних ІКТ із 

обов’язковим вивченням НОС у початковій та вищій школі (рис. 3.5). 
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Детермінанти 

Інформаційне 
середовище 

максимально 
диверсифікована 
географічна 
структура.  

глобальна 
діяльність; 

впровадження 
штучного інтелекту; 

цілодобова 
діяльність онлайн. 

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. 
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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’єдання 

із БНП країн світу 

СВІТОВИЙ РИНОК ІНФОРМАЦНИХ ТОВАРІВ ТА 

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 

 

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 
 

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 інформ. систему 

 

Рис. 3.5. 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.  
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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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Створення НІС безумовно має високу актуальність в контексті 

розв’язання відчутних для вітчизняного ІТ-сектора та економіки проблем. 

Найбільш нагальним є упорядкування інформаційно-технологічних аспектів 

національної безпеки. При цьому, як відзначає В. Іванніков, «ми можемо 

забезпечити технологічну незалежність, використовуючи міжнародне 

співробітництво» [41], створюючи необхідне ПЗ на основі відкритих 

інформаційних ресурсів. Очевидно, проекту створення НІС на основі 

розробки вітчизняної ОС має принаймні декілька очевидних альтернатив. Як 

показує світовий досвід, інформаційна безпека держави може бути 

забезпечена шляхом впровадження спеціалізованої ОС виключно для 

державних структур на основі відкритого ПЗ. Тим не менш, на нашу думку, 

НІС України може стати потужним каталізатором економічного зростання, 

підвищити ефективність та конкурентоздатність економіки та стимулювати 

попит на продукти вітчизняної ІТ-галузі закордоном. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі 3 наведено детермінанти трансформації корпоративних 

інформаційних систем на сучасному етапі розвитку інформаційно-

комунікаціних технологій, розроблено алгоритм оцінки ефективності 

аутсорсингу бізнес-процесів в інформаційній системі корпорації, 

обґрунтовано концептуальну модель створення національної інформаційної 

системи України. Проведений аналіз шляхів створення національної 

інформаційної системи України дозволяє зробити такі висновки, що 

характеризуються науковою новизною і мають теоретико-методологічне та 

науково-практичне значення: 

Розвиток ІКТ в Україні безпосередньо впливає на темпи економічного 

зростання та збільшення доданої вартості у валовому випуску, фактично 

спостерігається тенденція до заміщення традиційних галузей економіки 

інноваційними. В даному контексті, основним фактором інтенсифікації 
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економічного зростання в Україні має стати 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. 

Інформаційна інфраструктура підприємства включає сукупність 

цифрових даних, моделей, інструментів, які інформаційно та технологічно 

інтегровані в одну автоматизовану функціональну систему, що забезпечує 

ефективне управління інформаційними потоками. Створення такої системи 

сприяє отриманню якісно нових знань за рахунок комплексного аналізу усієї 

інформації у єдиному аналітичному середовищі, розширенню 

функціональності існуючих інформаційних систем підтримки бізнесу, 

збільшенню ефективності використання апаратних ресурсів серверів, 

забезпеченню мінімальної вартості використання всіх видів інформації за 

рахунок можливості використання новітніх ІКТ 

 Національна інформаційна система (НІС) України є об’єднанням ІС 

приватних та державних вітчизняних ІТ-підприємств, а також ІС органів 

державної влади України з міжнародними ІС, що передбачає об’єднання:  

транзакційних та облікових підсистем, які забезпечують реалізацію 

центральними та місцевими органами влади України покладених на них 

обов’язків; інформаційних підсистем, які відповідають за взаємодію 

міжвідомчих структур; підсистем електронного документообігу;  підсистем, 

які управляють засобами в рамках виконання визначених бізнес-процесів у 

діяльності відповідних державних органах влади; інформаційно-

аналітичних підсистем, які забезпечують формування відповідних масивів 

інформації;  підсистеми зберігання електронних архівів даних; підсистем, які 

функціонують задля забезпечення експлуатації всіх компонентів НІС, 

зокрема мережі, портали, телекомунікації; підсистем, які забезпечують 

інформаційну безпеку; офісних підсистем, які використовуються державними 

органами влади у своїй при обміні інформацією. 

Ключовою метою НІС є забезпечення національної безпеки України в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
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сфері ІКТ, потребує досягнення таких завдань: створення та впровадження 

єдиної національної політики в сфері виробництва комп’ютерного 

обладнання та устаткування, що належить до високих технологічних укладів; 

напрацювання уніфікованих вимог з метою інтеграції ІС органів державної 

влади та ІС 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. 

Ключовою передумовою забезпечення інформаційної безпеки України в 

умовах гібридної війни із РФ є створення національної операційної системи 

(НОС). Розроблено два варіанти проекту створення НОС: випуск операційної 

системи на основі однієї із вже існуючих ОС, наприклад Linux, у яку 

включено 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. 

Розробка проекту НІС в частині запровадження вітчизняного ПЗ із 

відкритим кодом та використання однієї ОС, якою користується переважна 

більшість громадян країни та приватних компаній є складним 

багатокроковим процесом, який можна представити у формі такого 

алгоритму дій: розробка концепції НІС як сукупності операційних систем, 

інструментальних програмних засобів, прикладних програмних продуктів, а 

також відкритих стандартів, що відповідають сучасним вимогам 

користувачів ІТ – державних органів, приватних підприємств, установ, 

громадян України; забезпечення пріоритетного використання вітчизняного 

ПЗ й ключових технологічних розробок при створенні НІС; розробка й 

прийняти національних та 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 
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для інформаційної безпеки країни ІТ-товарів і технологій, що 

використовуються при створенні НІС (операційні системи, інструментальні 

програмні засоби й прикладні програмні продукти); формування переліку 

вітчизняних програмних продуктів для досягнення широкого кола 

прикладних, системних і управлінських завдань; проведення необхідних 

фундаментальних й прикладних досліджень, створення передумови для 

розробки 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 та послуг українських розробників; приведення 

державних освітніх стандартів й навчальних програм загальної й професійної 

освіти у відповідність із принциповими створення НІС. 

Основні результати та положення даного розділу висвітлені автором в 

таких наукових працях [55; 45; 56; 53;93;94]  
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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 
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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 платформи, що використовують штучний інтелект. 

Секторами інформаціної 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 
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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, 

Німечинна, 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 онлайн, 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, 
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зосередження зусиль на критичних (основних) напрямах і 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 
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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 

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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процесів євроінтеграції: суспільство, економіка, адміністрування» (м. Рівне, 

2016 р.);  

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання, 

проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» 

(м. Київ, 2016 р.);  

7. ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Фінансова 

система країни: тенденції та перспективи розвитку» (м. Острог, 2017 р.);  

8. Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю (в онлайн 

форматі) «Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах глобалізації 

світової економіки» (м. Житомир, 2017 р.);  

9. ХІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція аспірантів, 

молодих учених та науковців «Проблеми та перспективи розвитку економіки 

освіти регіону» (м. Кременчук, 2017 р.). 
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Додаток Б 

Структура поняття «інформаційний бізнес» в підходах різних авторів та 

в офіційних документах  

№ Автор, рік, вид 

наукової праці / 

поняття 

Суть явища Зміст явища Результат явища 

1 Абросімов В.К., С.А. 

Канєв, 2010 р., 

наукова стаття / 
Інформаційний 

бізнес [1] 

специфічна форма 

управління 

інформаційним 
активами,  

яка передбачає 

використання законів, 

правил та регламентів 
впровадження 

інформаційних бізнес-

процесів у виробництво  

для підвищення 

його 

конкурентоздатно
сті (економічної 

потужності) 

2 Смірнова Л.А., 
Кононов Е.Д., 2006 

р., наукова стаття / 

Інформаційний 
бізнес [97] 

виробництво, 
торгівля, 

посередництво в 

сфері 
інформаційних 

товарів та послуг 

- - 

3 Агафонова А.Н., 

2013 р., наукова 
стаття / 

Інформаційний 

бізнес [3] 

сфера обігу 

інноваційних 
інформаційних 

товарів та послуг, 

яка об’єктивно виникла в 

результаті перетворень 
інформаційного ринку  

та обумовлює 

розвиток 
інфраструктурних 

та сервісних 

технологій 

4 Устінова Н.Г., 2017 
р., наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [112] 

правила та норми 
ведення бізнесу в 

сфері інформації,  

які безпосередньо 
змінюють умови ведення 

традиційних форм 

бізнесу 

з метою 
забезпечення 

прийнятної норми 

прибутку 

5 Ясін Є.Г., 2006 р., 

монографія / 

Інформаційний 

бізнес [134] 

форма бізнесу, яка передбачає торгівлю 

інформацією 

- 

6 Варфоломєєва Ю.А., 

2006 р., монографія / 

Інформаційний 
бізнес [22] 

сфера 

підприємницьких 

відносин щодо 
передачі товарів та 

послуг, 

які є предметом 

інтелектуальної 

власності та підлягають 
патентному захисту 

- 

7 Лазарєв Н.А., 2002 р., 

підручник / 
Інформаційний 

бізнес  [64] 

програмоване 

формування 
цілеспрямованого, 

послідовного, 

комплексного і 
неперервного 

процесу 

інформування 

споживачів 
конкретною науково-

технічною, 

економічною, 
діловою 

інформацією,  

виходячи із специфіки 

запитів та перспектив 
розвитку певної галузі 

- 
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8 Палеха Ю.І., Горбань 
Ю.І., 2008 р., 

підручник / 

Інформаційний 

бізнес  [85] 

вид бізнесу, що 
здійснюється в 

інформаційній 

сфері економіки, 

входить в 
інфраструктуру всієї 

системи підприємницької 

діяльності нарівні з 

банками, біржами, 
аудиторськими 

компаніями тощо,  

з іншого боку, є 
самостійною 

сферою бізнесу 

9 Іванова В.В., 2017 р., 
підручник / 

Інформаційний 

бізнес  [42] 

вид інтелектуальної 
підприємницької 

діяльності,  

головним ресурсом якого 
є знання та досвід 

персоналу, продукцією – 

інтелектуальний продукт 

і інтелектуальна послуга,  

що створює певні 
особливості в його 

створенні та 

розвитку 

10 Ліхтенштейн В.Є., 

2008 р., практикум / 

Інформаційний 
бізнес  [667] 

технології 

створення та 

реалізації 
інформації в 

бізнесі,  

які дозволяють 

мінімізувати собівартість 

створення інформаційних 
товарів та послуг 

з метою 

диверсифікації 

напрямків 
здійснення 

основного бізнесу 

11 Майоров С.І., 1993 

р., підручник / 
Інформаційний 

бізнес  [72] 

ключова сфера 

маркетингу та 
менеджменту 

інформаційних 

технологій, 

використовується для 

комерційного 
розповсюдження знань 

- 

12 Євтодієва Т.Є., 2015 
р., наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [356] 

інформаційна 
мережа створення 

знань, 

які є предметом купівлі 
та продажу на 

інформаційному ринку 

- 

13 Макаров В., 2003 р., 

наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [75] 

інноваційний 

контур 

виробництва та 

обігу НДДКР,  

технологічна основа 

матеріального 

виробництва наукоємної 

продукції 

- 

14 Волков Ю., 

Кривопусков В., 2016 

р., наукова стаття / 
Інформаційний 

бізнес [21] 

середовище 

удосконалення 

інтелектуального 
потенціалу людини,  

який реалізується через 

процес індивідуальної 

творчості індивідуумів  

з метою їх сталого 

та всебічного 

розвитку 

15 Нікітін А.В, 

Рачковська Р.А., 2016 
р., навчальний 

посібник / 

Інформаційний 

бізнес [8079] 

спосіб управління 

підприємством 

із використання 

інформаційних систем 

- 

16 Хілл В., 2014 р., 

підручник / 

Інформаційний 
бізнес [162] 

форма взаємодії 

інформаційних 

систем,  

поєднаних в рамках 

певної бізнес-моделі 

- 

17 World Investment 

Report, доповідь, 

2017 р. / 
Інформаційний 

бізнес [210]  

напрям розвитку 

наукоємного 

виробництва 

в умовах обмеженості 

традиційних факторів 

виробництва 

- 

18 Доповідь ОЕСР, 2015 
р. / Інформаційний 

бізнес  [181] 

глобальна 
тенденція 

сучасності, 

яка визначатиме умови 
економічного розвитку 

світу в ХХІ ст. 

- 

Джерело: побудовано автором 



215 

 

 
 

Додаток В 

Класифікація існуючих підходів до визначення поняття 

«інформаційний бізнес» 

№ Автор, рік, вид 

наукової праці / 

поняття 

Суть явища Зміст 

явища 

Результа

т явища 
форма 

управлі
ння / 

бізнесу 

сфера 

обігу/
підпр

иємни

цьких 

віднос
ин 

виробн

ицтво, 
торгівл

я, 

посеред

ництво 

правила 

та 
норми 

техно

логія/
прогр

амува

ння 

майбу
тнього 

1 Абросімов В.К., С.А. 

Канєв, 2010 р., 
наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [1] 

+     + + 

2 Смірнова Л.А., 
Кононов Е.Д., 2006 

р., наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [97] 

  +   - - 

3 Агафонова А.Н., 

2013 р., наукова 

стаття / 
Інформаційний 

бізнес [3] 

 +    + + 

4 Устінова Н.Г., 2017 

р., наукова стаття / 
Інформаційний 

бізнес [112] 

   +  + + 

5 Ясін Є.Г., 2006 р., 
монографія / 

Інформаційний 

бізнес [134] 

+     + - 

6 Варфоломєєва Ю.А., 
2006 р., монографія / 

Інформаційний 

бізнес [22] 

 +    + - 

7 Лазарєв Н.А., 2002 р., 
підручник / 

Інформаційний 

бізнес 
 [64] 

    + + - 

8 Палеха Ю.І., Горбань 

Ю.І., 2008 р., 

підручник / 
Інформаційний 

бізнес [85] 

+     + + 

9 Іванова В.В., 2017 р., 

підручник / 
Інформаційний 

бізнес  [42] 

 +     + + 
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10 Ліхтенштейн В.Є., 
2008 р., практикум / 

Інформаційний 

бізнес 

 [67] 

    + + + 

11 Майоров С.І., 1993 

р., підручник / 

Інформаційний 
бізнес  [72] 

 +    + - 

12 Євтодієва Т.Є., 2015 

р., наукова стаття / 

Інформаційний 
бізнес [356] 

    + + - 

13 Макаров В., 2003 р., 

наукова стаття / 

Інформаційний 
бізнес [75] 

    + + - 

14 Волков Ю., 

Кривопусков В., 2016 
р., наукова стаття / 

Інформаційний 

бізнес [21] 

    + + + 

15 Нікітін А.В, 
Рачковська Р.А., 2016 

р., навчальний 

посібник / 
Інформаційний 

бізнес [8079] 

+     + - 

16 Хілл В., 2014 р., 

підручник / 
Інформаційний 

бізнес [162] 

    + + - 

17 World Investment 

Report, доповідь, 
2017 р. / 

Інформаційний 

бізнес [210]  

  +   + - 

18 Доповідь ОЕСР, 2015 

р. / Інформаційний 

бізнес 

 [181] 

    + + - 

 Джерело: побудовано автором 
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Додаток Г 

Структура поняття «інформаційне підприємство» в підходах різних 

авторів  

№ Автор, рік, вид 

наукової праці / 

поняття 

Суть явища Зміст явища Результат явища 

1 Tsai B., 2003р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [203] 

компанія, яка здійснює 

управління 

комп’ютерною, 

маркетинговою та 

інформаційною 

структурою іншого 

підприємства  

з метою 

отримання 

прибутку  

2 Holcombe R., 1998 

р., наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [163] 

допоміжний вид 

бізнес-діяльності,  

направлена на 

виробництво 

інформації 

з метою 

отримання 

конкурентних 

переваг на 

інформаційному 

ринку 

3 Gilton D., 2013 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [156] 

підприємницька 

діяльність, 

спрямована на збір, 

обробку та 

розповсюдження 

інформації  

- 

4 Bunten D., 2016 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [144] 

компанія-

виробник  

програмного 

забезпечення та засобів 

його створення і 

передачі 

- 

5 Basu N., 2011 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [138] 

будь-яке 

підприємство, 

діяльність якого 

спрямована на 

усунення 

інформаційної 

асиметрії та 

диспропорцій в обміні 

нею 

- 

6 Harvey R., 1996 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [160] 

компанія, діяльність якої 

направлена на 

використання знань  

з метою 

виявлення 

пріоритетних 

напрямків 

розвитку 

7 Skrzeszewski L., 

2006 р., наукова 

стаття / 

Інформаційне 

підприємство 

[1924] 

компанія,  активами якої є 

різноманітні 

матеріальні та 

нематеріальні активи, в 

першу чергу програмне 

забезпечення та 

комп’ютерна техніка, 

тобто все, що 

вироблено із 

використанням 

інформації та 

використовуєтьс

я для 

виробництва 

інформації  



218 

 

 
 

Продовження Додатку Г 

8 Rowley P., 2004 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [189] 

форма зв’язку, що виникає між 

людиною та 

комп’ютерною 

технікою 

- 

9 Leadbetter C., 2001 

р., наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [173] 

економічна 

діяльність  

в сфері створення 

інформації та засобів 

створення інформації  

- 

10 Kuratko D., 1996 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство 

[1712] 

бізнес,  в якому створюється 

програмне 

забезпечення та засоби 

його використання 

- 

11 Макаренко Є.А., 

2009 р., монографія 

/ Інформаційне 

підприємство [74] 

система 

взаємопов’язаних 

процесів,  

які дозволяють 

виробляти нові знання 

та засоби їх обробки 

- 

12 Макаров В., 2003 

р., наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [75] 

організаційна 

форма 

економічної 

діяльності  

щодо перетворення 

даних в інформаційні 

товари  

з метою їх 

реалізації на 

ринку 

13 Нікітін А.В, 

Рачковська Р.А., 

2016 р., навчальний 

посібник / 

Інформаційне 

підприємство [80] 

будь-яке 

підприємство, 

на якому створено 

інформаційну систему 

обробки даних  

з метою їх 

реалізації на 

інформаційному 

ринку 

14 Хілл В., 2014 р., 

підручник / 

Інформаційний 

бізнес [162] 

компанія,  бізнес модель якої 

спрямована на збір та 

переробку інформації 

- 

Джерело: побудовано автором 
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Додаток Д 

Класифікація існуючих підходів до визначення поняття 

«інформаційне підприємство» 

№ Автор, рік, вид 

наукової праці / 

поняття 

Суть явища Зміст 

явища 

Результа

т явища компна

нія / 

підпри

ємство 

допом

іжний 

вид 

бізнес

-

діяль

ності 

систем

а 

взаємо

пов’яза

них 

процесі

в  

форма 

зв’язку

/еконо

мічної 

діяльно

сті  

бізнес 

1 Tsai B., 2003р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [203] 

+     + + 

2 Holcombe R., 1998 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [163] 

 +    + + 

3 Gilton D., 2013 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [156] 

   +  + - 

4 Bunten D., 2016 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [144] 

+     + - 

5 Basu N., 2011 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [138] 

+     + - 

6 Harvey R., 1996 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [160] 

+     + + 

7 Skrzeszewski L., 2006 

р., наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [194] 

+     + + 

8 Rowley P., 2004 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [189] 

   +  + + 

9 Leadbetter C., 2001 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [173] 

   +  + - 



220 

 

 
 

Продовження Додатку Д 

10 Kuratko D., 1996 р., 

наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство 

[1712] 

    + + _ 

11 Макаренко Є.А., 

2009 р., монографія 

/ Інформаційне 

підприємство [74] 

  +   + - 

12 Макаров В., 2003 

р., наукова стаття / 

Інформаційне 

підприємство [75] 

   +  + + 

13 Нікітін А.В, 

Рачковська Р.А., 

2016 р., навчальний 

посібник / 

Інформаційне 

підприємство [80] 

+     + + 

14 Хілл В., 2014 р., 

підручник / 

Інформаційний 

бізнес [162] 

+     + - 

Джерело: побудовано автором  
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Додаток Е 

 

Рис. 1. Складові елементи міжнародного інформаційного бізнесу 

Джерело: складено автором на основі [73, с. 89;210]  

• TV та радіо, аудіовізуальні продукти, реклама, 
рекламний сервіс, е-видавництво, друкована та 
е-преса, розважальні продукти і послуги, 
мультимедійні продукти, інтернет новини;

медіа

• супутниковий, космічний, метеорологічний, 
бездротовий, лоцманський, мобільний, 
оптично-волоконний, кабельний, електронний, 
sos-зв’язок; Інтернет-телефонія; навігація 
(GPS); супутникова фотозйомка;

телекомунікації 

• швидкісний доступ, е-комерція, е-мобільна 
комерція, е-урядування, е-корпоративне 
управляння, е-офіс е-освіта, е-телеконференція, 
е-медицина, е-зайнятість, е-бібліотеки, е-
переклад, е-торгівля;

електронна комерція

• Internet-PR;, брендінг; е-консалтинг; е-
туристичний, е-брокерський, е-кредитно-
довідковий бізнес, е-банкінг, електронні 
платежі, інтернет провайдери,  аутсорсинг 
процесу міжнародних розрахунків, фінансові 
технології;

цифрові рішення

• доменні імена, бренди, торгівельні марки; 
соціальні мережі; е- ринки роздрібної торгівліцифрові платформи 

• операційні системи, службові програми, 
системи технічного обслуговування, прикладні 
програми, пакети прикладних програм, 
системи програмування, візуальні системи 
проектування,чіпінг-технології, смарт-картки, 
криптографічні засоби безпеки, консалтинг, 
аутсорсинг ІТ послуг;

програмне забезпечення

• виробництво технологічних пристроїв, 
цифрових модулів, систем штучного інтелекту, 
мікросхем, побутових приладів, систем 
автоматизованого управління для промислової 
індустрії, комп’ютерної техніки, 
телекомунікаційного устаткування.

ІТ приладобудування 
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Рис. 1. Структурно-логічна схема факторів розвитку міжнародного 

інформаційного бізнесу 

 

МІЖНАРОДНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БІЗНЕС 

Як явище  

-є видом економічної діяльності, який пов`язаний із міжнародним виробництвом, 

зберіганням, обробкою та розповсюдженням інформаційних продуктів, електронно-

обчислювальних технологій, послуг з метою отримання прибутку та задоволення 

інформаційних потреб фізичних та юридичних осіб 

Як процес 

-є проявом специфічного виду взаємодії суб'єктів, який характеризується 

інноваційною структурою, технікою, умовами й правилами ведення міжнародної 

операційної діяльності 

 

Фактори, що впливають на розвиток форм міжнародного інформаційного бізнесу 

 

Фактори, що обумовлюють розвиток міжнародного інформаційного бізнесу 

-загострення конкуренції на 

внутрішніх ринках, пов'язане зі 

збільшенням кількості 

підприємців, обмеженістю 

платоспроможного попиту 

 

-лібералізація зовнішньо-

економічної політики країн світу 

шляхом зменшення тарифних та 

нетарифних бар’єрів у торгівлі 

товарами та послугами 

 

 

-постійний науково-технічний розвиток шляхом впровадження інновацій в 

комунікаційні системи міжнародних компаній, здешевлення зв’язку та 

логістичних послуг 

-формування 

багатонаціональних підприємств 

та банків, які в результаті 

впровадження ІТ концентрують  

виробничі, комерційні, науково-

технічні та фінансові ресурси 

-обмеженість економічних 

ресурсів, у тому числі природних, 

матеріальних, трудових, 

технологічних, фінансових, у 

національному господарстві світу 

  

-нерівномірність соціально-

економічного розвитку країн 

  

-відносна обмеженість внутрішніх 

ринків (з урахуванням чисельності 

населення, масштабів території )  
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Додаток З 

Топ-50 українських ІТ-компаній 

 № Компанія Кількість 
представни

цтв в 

Україні 

Спец. 
в Украї

ні, осіб 

Кількість 
нових 

співробітни

ків, 
найнятих у 

2018 р., осіб 

Технічні 
спеціаліс

ти, осіб 

Відкри
ті 

ваканс

ії в 
Україн

і у 

2018 р. 

Мінімаль
на 

вартість 

проекту, 
дол. 

США 

Вартіс
ть роб. 

год., 

дол. 
США 

1 EPAM 5 5500 +700 4900 128 5000 35 

2 SoftServe 7 4863 +258 3896 200 7000 40 

3 Luxoft 3 3920 +55 3554 180 8000 100 

4 GlobalLogic 4 3367 +362 3107 355 10000 75 

5 Ciklum 6 2456 -37 2124 238 4500 80 

6 Infopulse 7 1614 +153 1301 115 5000 55 

7 NIX 

Solutions 

Ltd. 

1 1500 0 1400 55 7000 45 

8 DataArt 6 1230 +84 1097 143 2500 35 

9 ELEKS 2 1192 +37 952 54 4000 40 

10 Netcracker 3 1062 -33 867 15 3500 55 

11 ZONE3000 3 1000 +100 250 49 5000 75 

12 Lucky Labs 1 950 +32 650 20 8000 60 

13 EVOPLAY 1 927 +209 687 117 10000 85 

14 EVO 1 894 +54 131 57 7000 70 

15 Sigma 

Software 

4 847 +67 667 104 12000 55 

16 Intellias 3 820 +160 720 80 8000 45 

17 Miratech 4 786 +24 693 60 10000 125 

18 N-iX 2 745 +75 670 71 3000 85 

19 Plarium 4 723 +3 297 9 4500 40 

20 Lohika 3 718 +48 573 31 5000 140 

21 Playtika UA 3 704 +3 602 23 6000 85 

22 ISD 4 700 0 650 10 11000 75 

23 Intecracy 

Group 

1 690 +251 670 4 9000 100 

24 GeeksForLe

ss Inc. 

3 646 +15 593 15 10000 80 

25 Terrasoft 1 601 +36 383 70 8000 100 

26 Samsung 
R&D 

Institute 

Ukraine 

1 600 0 550 18 9000 35 

27 Playtech 1 600 -10 500 24 7500 45 

28 CAMO IT 2 600 0 150 22 8000 120 

29 Gameloft 2 600 -50  26 10000 70 

30 Astound 

Commerce 

4 571 +43 488 50 8500 65 

31 Група 

компаній 

«Парус» 

1 525 0 440 9 4500 50 

32 Oracle 5 505 +2 455 14 5000 60 

33 Onseo 3 500 0 447 35 6000 55 

https://jobs.dou.ua/companies/epam-systems/
https://jobs.dou.ua/companies/softserve/
https://jobs.dou.ua/companies/luxoft/
https://jobs.dou.ua/companies/globallogic/
https://jobs.dou.ua/companies/ciklum/
https://jobs.dou.ua/companies/infopulse/
https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/nix-solutions-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/dataart/
https://jobs.dou.ua/companies/eleks/
https://jobs.dou.ua/companies/netcracker/
https://jobs.dou.ua/companies/zone3000/
https://jobs.dou.ua/companies/lucky-labs/
https://jobs.dou.ua/companies/evoplay/
https://jobs.dou.ua/companies/evo/
https://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/
https://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/
https://jobs.dou.ua/companies/intellias/
https://jobs.dou.ua/companies/miratech/
https://jobs.dou.ua/companies/n-ix/
https://jobs.dou.ua/companies/plarium/
https://jobs.dou.ua/companies/lohika-systems/
https://jobs.dou.ua/companies/playtika-ua/
https://jobs.dou.ua/companies/isd/
https://jobs.dou.ua/companies/intecracy-group-consortium/
https://jobs.dou.ua/companies/intecracy-group-consortium/
https://jobs.dou.ua/companies/geeksforless/
https://jobs.dou.ua/companies/geeksforless/
https://jobs.dou.ua/companies/terrasoft/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/playtech/
https://jobs.dou.ua/companies/camo-it/
https://jobs.dou.ua/companies/gameloft/
https://jobs.dou.ua/companies/astound/
https://jobs.dou.ua/companies/astound/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/oracle/
https://jobs.dou.ua/companies/onseo/
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Продовження Додатку З 

34 Svitla 
Systems, 

Inc. 

5 500 0 400 50 7000 80 

35 Provectus 2 450 +50 400 22 5500 45 

36 Innovecs 2 449 +71 401 90 10000 50 

37 Ring 
Ukraine 

1 445 00 390 79 8000 65 

38 Cogniance 1 422 +47 336 55 6500 80 

39 TemplateM

onster 

4 420 +20 210 15 7500 35 

40 Wargaming.

net 

1 405 -20 372 12 10000 55 

41 Depositphot
os 

1 398 +17 67 7 9500 100 

42 Netpeak 3 395 +25 320 69 6500 75 

43 CS Ltd 2 386 +26 370 19 8000 65 

44 AMC 

Bridge 

4 386 +31 319 56 7500 50 

45 Genesis 1 380 -20 120 50 9000 45 

46 CoreValue 8 376 +20 314 19 6500 80 

47 Delphi 

Software 

2 370 0 330 4 10000 90 

48 TapMedia 4 360 0 66 65 8000 65 

49 Daxx BV 3 320 +30 270 69 5500 75 

50 Intetics Inc. 3 320 +20 263 58 7500 100 

Джерело: побудовано автором на основі даних, наведених у [202; 215] 

 

 

 

 

https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/provectus/
https://jobs.dou.ua/companies/innovecs/
https://jobs.dou.ua/companies/ring-ukraine/
https://jobs.dou.ua/companies/ring-ukraine/
https://jobs.dou.ua/companies/cogniance/
https://jobs.dou.ua/companies/templatemonster/
https://jobs.dou.ua/companies/templatemonster/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/depositphotos/
https://jobs.dou.ua/companies/depositphotos/
https://jobs.dou.ua/companies/netpeak/
https://jobs.dou.ua/companies/cs-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/amcbridge/
https://jobs.dou.ua/companies/amcbridge/
https://jobs.dou.ua/companies/genesis-technology-partners/
https://jobs.dou.ua/companies/corevalue/
https://jobs.dou.ua/companies/delphi-llc/
https://jobs.dou.ua/companies/delphi-llc/
https://jobs.dou.ua/companies/tapmedia/
https://jobs.dou.ua/companies/daxx-group/
https://jobs.dou.ua/companies/intetics-co/
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Додаток И 

Топ-50 українських ІТ-компаній за видами діяльності 

№ Компанія Інтегральна 
оцінка 

ефективності  

Вид діяльності Наявність ІТ-
аутсорсингу в бізнес-

моделі компанії 

1 Intecracy Group 512,064 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

2 CS Ltd 
492,339 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

3 NIX Solutions 

Ltd. 
466,915 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

4 Oracle 
419,292 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

5 N-iX 
309,377 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

6 Provectus 275,567 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

7 Onseo 
241,222 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

8 Samsung R&D 
Institute Ukraine 

213,726 
Не здійснює експорт ІТ-

послуг 
не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

9 Wargaming.net 191,421 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

10 ISD 
188,476 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

11 GeeksForLess 

Inc. 
181,924 

Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

12 Daxx BV 
160,497 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

13 Delphi Software 
160,455 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

14 Ring Ukraine 
149,999 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

15 DataArt 149,725 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

16 CoreValue 
129,211 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

17 Innovecs 125,418 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

18 Група 
компаній 

«Парус» 

123,146 
Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

19 Intetics Inc. 94,0261 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

20 AMC Bridge 
92,4214 

Не здійснює експорт ІТ-
послуг 

не здійснює ІТ-
аутсорсинг 

21 Netpeak 82,8614 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

22 Playtika UA 
68,0984 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-
аутсорсинг 

23 Astound 

Commerce 
63,9687 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

24 Miratech 63,5017 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

25 Intellias 
61,7926 

Не здійснює експорт ІТ-
послуг 

не здійснює ІТ-
аутсорсинг 

26 Cogniance 
59,9817 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

27 GlobalLogic 59,2364 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

28 Playtech 
58,5091 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

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/nix-solutions-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/oracle/
https://jobs.dou.ua/companies/n-ix/
https://jobs.dou.ua/companies/provectus/
https://jobs.dou.ua/companies/onseo/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/samsung/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/isd/
https://jobs.dou.ua/companies/geeksforless/
https://jobs.dou.ua/companies/geeksforless/
https://jobs.dou.ua/companies/daxx-group/
https://jobs.dou.ua/companies/delphi-llc/
https://jobs.dou.ua/companies/ring-ukraine/
https://jobs.dou.ua/companies/dataart/
https://jobs.dou.ua/companies/corevalue/
https://jobs.dou.ua/companies/innovecs/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/korporatsiya-parus/
https://jobs.dou.ua/companies/intetics-co/
https://jobs.dou.ua/companies/amcbridge/
https://jobs.dou.ua/companies/netpeak/
https://jobs.dou.ua/companies/playtika-ua/
https://jobs.dou.ua/companies/astound/
https://jobs.dou.ua/companies/astound/
https://jobs.dou.ua/companies/miratech/
https://jobs.dou.ua/companies/intellias/
https://jobs.dou.ua/companies/cogniance/
https://jobs.dou.ua/companies/globallogic/
https://jobs.dou.ua/companies/playtech/
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29 Svitla Systems, 
Inc. 

55,6766 
Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

30 Lohika 55,3182 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

31 Luxoft 
53,2404 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

32 Netcracker 
49,1662 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-
аутсорсинг 

33 ELEKS 
47,6103 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

34 Sigma Software 46,5098 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

35 Ciklum 
45,8779 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

36 Terrasoft 45,2705 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

37 TemplateMonst
er 

43,3333 
Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

38 EVOPLAY 
40,9882 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

39 Infopulse 
38,5584 

Не здійснює експорт ІТ-
послуг 

не здійснює ІТ-
аутсорсинг 

40 EPAM 37,0932 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

41 Lucky Labs 
35,0469 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

42 Genesis 34,22 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

43 TapMedia 
33,9706 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

44 Depositphotos 
31,899 

Не здійснює експорт ІТ-
послуг 

не здійснює ІТ-
аутсорсинг 

45 Plarium 31,555 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

46 CAMO IT 
28,2061 

Експорт ІТ-послуг виключно ІТ-

аутсорсинг 

47 Gameloft 
25,9426 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

48 SoftServe 
19,0283 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

49 ZONE3000 18,2118 Експорт ІТ-послуг в т.ч. ІТ-аутсорсинг 

50 EVO 
13,8678 

Не здійснює експорт ІТ-

послуг 

не здійснює ІТ-

аутсорсинг 

Джерело: побудовано автором 

 

 

 

https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/lohika-systems/
https://jobs.dou.ua/companies/luxoft/
https://jobs.dou.ua/companies/netcracker/
https://jobs.dou.ua/companies/eleks/
https://jobs.dou.ua/companies/sigma-software/
https://jobs.dou.ua/companies/ciklum/
https://jobs.dou.ua/companies/terrasoft/
https://jobs.dou.ua/companies/templatemonster/
https://jobs.dou.ua/companies/templatemonster/
https://jobs.dou.ua/companies/evoplay/
https://jobs.dou.ua/companies/infopulse/
https://jobs.dou.ua/companies/epam-systems/
https://jobs.dou.ua/companies/lucky-labs/
https://jobs.dou.ua/companies/genesis-technology-partners/
https://jobs.dou.ua/companies/tapmedia/
https://jobs.dou.ua/companies/depositphotos/
https://jobs.dou.ua/companies/plarium/
https://jobs.dou.ua/companies/camo-it/
https://jobs.dou.ua/companies/gameloft/
https://jobs.dou.ua/companies/softserve/
https://jobs.dou.ua/companies/zone3000/
https://jobs.dou.ua/companies/evo/


227 

 

 
 

Додаток К 

Оцінка рівня конкурентного інформаційного середовища в країнах 

світу 

Країна ВВП за 

ПКС, 

млрд. 
дол. 

США 

Експорт 

послуг з 

України, 
тис. дол. 

США 

Експорт послуг 

у сфері 

телекомунікації, 
комп’ютерних та 

інформаційних 

послуг, тис. дол. 
США 

Кошти, 

що 

були 
витраче

ні на 

НДДКР 
у 2017, 

млн. 

дол. 
США 

Патенти 

згідно з 

Договором 
про 

патентну 

кооперацію, 
заявок на 

млн. 

населення 

Особи, що 

користуються 

Інтернетом, % 

Абоненті

в 

стаціонар
ного 

широкоп

олосного 
доступу 

на 100 

осіб 

Австралія 1187,32 3345,98 1339,03 23133,6 77,69 88,24 30,44 

Австрія 417,23 161617,57 4978,23 12847,1 174,65 84,32 29,38 

Аргентина  874,07 554,56 319,61 5042,6 1,23 70,15 16,94 

Бельгія 509,53 62345,02 13698,65 11965,5 110,43 86,52 38,01 

Бразилія 3141,33 635,11 143,44 42124,5 3,38 59,68 12,97 

Велика 

Британія 

2785,56 585141,10 127825,04 44163,8 99,08 94,78 39,18 

В'єтнам 595,52 4291,91 49,5 1777,4 0,22 46,50 9,91 

Гонконг 429,65 50056,86 4022,4 7551,6 31,30 87,30 35,46 

Грузія 37,17 34682,20 2021,86 63,51 1,00 50,00 15,81 

Данія 273,86 121523,80 34947,07 7877,30 214,08 96,97 42,75 

Еквадор 183,61 1170,32 2,99 808,40 0,27 54,06 9,74 

Естонія 38,45 128905,82 3694,98 544,52 27,19 87,24 31,07 

Ізраїль 300,58 189358,70 92713,11 12038,00 247,08 79,78 28,13 

Ірландія 324,90 56119,19 21321,41 3638,70 89,90 82,17 28,48 

Іспанія 1686,89 69295,01 15101,83 19341,50 38,99 80,56 29,45 

Італія 2234,50 128453,91 33745,50 29630,60 57,45 61,32 25,43 

Канада 1682,36 92179,20 55954,41 27631,40 88,82 89,84 37,27 

Китай 21291,77 75388,24 3514,31 370589,70 17,69 53,20 22,90 

Латвія 50,62 73238,13 5027,34 755,61 11,83 79,89 25,64 

Литва 86,05 43053,94 1487,24 850,99 15,90 74,38 28,70 

Мексика 2315,65 221,98 78,36 11581,80 2,41 59,54 12,67 

Молдова 18,92 40624,34 1002,25 498,70 0,91 71,00 16,33 

Нідерланд

и 

869,36 170457,20 58964,15 16541,40 211,87 90,41 42,16 

Німеччина 3980,28 538712,30 70891,13 109802,50 218,93 89,65 38,05 

Норвегія 364,44 26771,05 18619,27 5785,50 139,34 97,30 40,37 

Об'єднані 

Арабські 

Емірати 

668,93 223327,19 3054,45 4249,40 9,38 90,60 13,30 

Республіка 
Корея 

1934,03 36693,08 25819,66 73195,50 249,45 92,72 41,13 

Польща  1054,13 296313,15 19264,25 9187,20 10,46 73,30 19,22 

Португалія 298,74 6290,44 1241,31 3864,20 15,41 70,42 31,82 

Російська 
Федерація 

3799,70 3416366,04 104310,49 39829,50 7,76 76,41 19,47 

Сингапур 492,63 22628,78 6148,35 10104,40 144,92 81,00 25,45 

Словаччин

а 

170,05 40941,17 1161,69 1386,50 11,29 80,48 24,47 

США 18569,10 848190,11 535884,35 476460,00 176,51 76,18 32,37 
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Продовження Додатку К 
Таїланд 1164,93 19428,99 32,40 5147,30 1,54 47,50 10,69 

Туреччина 1988,33 173136,37 4467,52 15324,20 10,86 58,35 13,55 

Фінляндія 231,37 19909,68 1717,29 7185,40 265,08 87,70 31,22 

Франція 2733,68 117884,72 27175,13 60781,60 126,60 85,62 42,35 

Чехія 350,72 71206,28 9312,25 6719,00 24,42 76,48 27,65 

Швейцарія 495,96 757726,55 149407,50 14744,90 300,14 89,41 46,27 

Швеція 498,12 93540,68 55103,83 14154,70 317,90 91,51 36,28 

Угорщина 361,80 175612,20 105,50 650,50 15,80 89,90 25,60 

Румунія 71,2 709,75 442,80 215,68 8,90 75,50 32,12 

Естонія 92,60 223,60 152,20 100,12 7,50 92,80 15,80 

ПАР 409,60 442,80 212,80 855,90 6,54 94,40 18,90 

Нова 

Зеландія 

551,60 508,70 255,80 614,55 10,80 87,50 22,50 

Туніс 125,80 214,30 145,75 102,90 4,45 52,60 20,50 

Марокко 99,70 95,70 65,78 32,50 3,75 55,70 16,80 

Катар 480,80 65,98 44,10 158,80 8,95 52,40 19,50 

Саудівська 

Аравія 

620,50 112,89 55,60 221,90 14,70 65,50 21,70 

Філіпіни 722,70 143,75 76,60 55,60 6,54 68,30 30,60 

Джерело: побудовано автором на основі даних, наведених у [105; 187] 

 

 

 

https://jobs.dou.ua/companies/svitla-systems-inc/
https://jobs.dou.ua/companies/provectus/
https://jobs.dou.ua/companies/innovecs/
https://jobs.dou.ua/companies/ring-ukraine/
https://jobs.dou.ua/companies/cogniance/
https://jobs.dou.ua/companies/templatemonster/
https://jobs.dou.ua/companies/wargaming/
https://jobs.dou.ua/companies/depositphotos/
https://jobs.dou.ua/companies/netpeak/
https://jobs.dou.ua/companies/cs-ltd/
https://jobs.dou.ua/companies/amcbridge/
https://jobs.dou.ua/companies/genesis-technology-partners/
https://jobs.dou.ua/companies/genesis-technology-partners/
https://jobs.dou.ua/companies/corevalue/
https://jobs.dou.ua/companies/delphi-llc/
https://jobs.dou.ua/companies/tapmedia/
https://jobs.dou.ua/companies/daxx-group/
https://jobs.dou.ua/companies/daxx-group/
https://jobs.dou.ua/companies/intetics-co/


229 

 

 
 

Додаток Л 

Інтегральна оцінка рівня конкуренції по країнам світу 
№ Країна Інтегральна оцінка рівня конкуренції 

1 Китай 21291,77 

2 США 18569,10 

3 Німеччина 3980,28 

4 Російська Федерація 3799,70 

5 Велика Британія 2785,56 

6 Франція 2733,68 

7 Мексика 2315,65 

8 Італія 2234,50 

9 Туреччина 1988,33 

10 Республіка Корея 1934,03 

11 Іспанія 1686,89 

12 Канада 1682,36 

13 Австралія 1187,32 

14 Таїланд 1164,93 

15 Бразилія 1141,33 

16 Польща  1054,13 

17 Аргентина  874,07 

18 Нідерланди 869,36 

19 Філіпіни 722,70 

20 Об'єднані Арабські Емірати 668,93 

21 Саудівська Аравія 620,50 

22 В'єтнам 595,52 

23 Нова Зеландія 551,60 

24 Бельгія 509,53 

25 Швеція 498,12 

26 Швейцарія 495,96 

27 Сингапур 492,63 

28 Катар 480,80 

29 Гонконг 429,65 

30 Австрія 417,23 

31 ПАР 409,60 

32 Норвегія 364,44 

33 Угорщина 361,80 

34 Чехія 350,72 

35 Ірландія 324,90 

36 Ізраїль 300,58 

37 Португалія 298,74 

38 Данія 273,86 

39 Фінляндія 231,37 

40 Еквадор 183,61 

41 Словаччина 170,05 

42 Туніс 125,80 

43 Марокко 99,70 

44 Естонія 92,60 

45 Литва 86,05 

46 Румунія 71,2 

47 Латвія 50,62 

48 Естонія 38,45 

49 Грузія 37,17 

50 Молдова 18,92 

Джерело: побудовано автором 
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Додаток М 

Середні темпи приросту вхідних даних моделі у 2010-2017 рр.  

Країна Темп 

приросту 
доданої 

вартості у 

ВВП, % 

Темп 

приросту 
кількості 

працівників, 

задіяних у 

НДДКР, % 

Темп приросту 

доданої 
вартості в 

загальній 

вартості ІКТ, 

% 

Темп 

приросту 
доданої 

вартості в 

загальній 

вартості 
продукції 

машино-

будування, % 

Темп 

приросту 
доданої 

вартості в 

загальній 

вартості 
продукції 

сільського 

господарства, 
% 

США 2,125 2,7 8,1 4,2 2,5 

ФРН 4,022 2,6 6,6 3,7 1,9 

Китай 6,118 6,1 9,4 4,6 3,1 

Індія 5,147 9,2 3,8 9,9 9,8 

Японія 3,109 8,4 8,8 7,8 0,5 

Італія 1,890 3,8 2,5 2,6 1,7 

Аргентина 3,051 1,8 7,2 2,5 4,9 

Індонезія 5,271 1,7 9,4 4,5 1,8 

Таїланд 4,216 9,5 10,1 2,7 1,2 

Франція 2,891 2,4 4,3 6,6 6,2 

Великобританія 2,178 3,6 2,7 7,8 1,5 

Канада 2,541 3,7 9,9 2,2 0,9 

Іспанія 3,109 5,6 10,5 4,8 5,7 

Сінгапур 4,556 4,1 8,8 9,5 1,9 

Польща 3,925 9,1 1,7 6,6 8,1 

Бельгія 2,856 2,2 1,9 2,7 1,6 

Бразилія 5,512 2,2 1,6 2,3 7,7 

Мексика 4,125 1,5 1,8 4,4 8,9 

Чилі 2,257 1,23 1,9 3,1 6,5 

Пд. Корея 3,255 6,5 9,8 4,7 1,9 

Нідерланди 2,657 3,1 4,1 4,3 2,9 

Туреччина 4,751 2,5 3,5 4,0 5,1 

Росія 1,102 2,8 3,8 5,1 6,7 

Швейцарія 3,257 4,7 8,9 3,8 2,5 

Саудівська 

Аравія 

4,163 2,2 2,5 1,1 1,8 

ОАЕ 3,985 2,3 1,9 1,4 1,5 

ПАР 3,127 1,9 1,8 1,2 6,1 

Гонконг 4,112 1,7 4,1 0,6 0,1 

Україна 1,177 4,4 2,6 2,3 9,9 

Джерело: розраховано автором на основі [105] 
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Додаток  Н 

Країни, в яких створено інфраструктуру національної 

інформаційної системи 

Країна Компанія 

Виробництво 

комп. 

комплектуючи
х  

Виробництво 

Інтернет-

браузера  

Наявність 

повного 

циклу КІП 

Виробництво 

ОС 

Інтеграція із ІС 

державних 

органів 

Наявність 

національної 

ІС 

С
Ш

А
 

Apple так так так 
Apple OS 

family 

так, у сфері 

наукових 
досліджень та 

оборони 

National 

information 
system in 

education. 

National 

information 
system in 

RnD. 

National 
information 

system in 

defense. 
NASA 

information 

system. 

National 
information 

technology 

center 

Microsoft так так так 
Windows OS 

family 

так, у сфері  

оборони, 
освіті, 

дослідженні 

космосу 

Google 

ні, 

використовуєт

ься переважно 
продукція 

США 

так так 

Chromium 

OS/Chrome 
OS 

так, у сфері 

інформаційних 
послуг 

В
ел

и
к
о

-

б
р
и

та
н

ія
 

Acorn 

Computers 
так так так Apache 2.0 

так, НДДКР в 
сфері біології 

та медицини 

Inforamtion 

systems 

programme 

for 
development 

and defense 

Ш
в
ец

ія
 

Enea AB 

ні, 
використовуєт

ься переважно 

імпортна 

продукція 
США 

так так Enea OS 

так, у сферах 

екології, 

електронного 
врядування, 

медицини 

National 

information 
structure 

К
и

та
й

 

Huawei так так так 
Hongmeng 

OS 
ні 

National 

Remote 
sensing center. 

National 

defense 

strategy 

Уряд КНР так так так NeoKylin 

так, в усіх 

сферах життя 
людини 

Р
о

сі
я
 

Уряд Росії ні ні ні Elbrus-16S 

так, у сфері  

оборони, 

освіті, 

дослідженні 
космосу 

National 

programme 

Digital Russia 
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Продовження Додатку Н 
Б

ел
ь
гі

я
  

Hyperion 

Entertainm

ent CVBA 

ні, 

використовуєт

ься переважно 
імпортна 

продукція 

США 

так так Amiga OS 4 

так, у сфері 

інформації 
(новини) та 

розваг 

National IT 

market 
surveillance 

programme 

Н
о

в
а 

З
ел

ан
д

ія
 

Oversight 

Group 
ні так ні 

NSOG 

Operations 

так, у сфері 

наукових 
розробок 

New Zealand 
Research 

Information 

System 

 

Джерело: Побудовано та систематизовано автором 
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