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Постановка проблеми. Інформатизація
відіграє значну роль у забезпеченні певних пере-
творень у країні. Так, для вирішення завдань, що
стоять перед державою, дуже важливо оператив-
но в інтерактивному режимі збирати, зберігати та
обробляти великі обсяги даних, виконувати
складні логіко-математичні операції і наочно інтер-
претувати їх. Це потрібно для некулуарної, відкри-
тої і правової реалізації таких процедур, як прове-
дення опитування населення і всенародних обго-
ворень суспільно значущих проблем, гласного
прийняття рішень; організації суспільного контро-
лю дотримання законів і діяльності органів влади,
виконання прийнятих рішень та їх  відповідності
законодавству тощо.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблемам розвитку та становлення інформати-
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зації національної економіки присвячені роботи
багатьох українських учених: В.М. Андрієнка, Н.В.
Апатової, Я.Г. Богданової, В.В. Дорофієнка, А.П-
. Єршова, І. О. Жиляєва, О. П. Кузьміна, О.О.
Любича , І.С. Мелюхіна , О.С. Поважного,
В.Л.Пілюшенко, Н.Ш. Пономаренко, Г.Г. Почеп-
цова, О.М. Сазонець, О.В. Фінагіної, К.В. Харі-
ної, Г.О. Черниченко,  О.Ю. Чубукова, А.М. Щед-
ріна тощо. У межах наукових праць вчені розгля-
дають нові інформаційні технології, що розробля-
ються і впроваджуються в процесі інформатизації.
Інформатизація створює умови для нормально-
го й ефективного функціонування всіх складо-
вих ієрархічної правової системи управління [1,
2, 3, 6, 10]. Але дослідження характерних рис і
особливостей розвитку процесів  інформатизації
національної економіки  знаходиться у стадії фор-
мування. Недостатньо  визначені  ключові по-
няття, особливості, тактика  вироблення і реалі-
зації стратегічних напрямів розвитку інформати-
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зації національної економіки.
Актуальність. Проблеми та особливості

інформатизації національної економіки України
сьогодні зумовлені насамперед прогресом техні-
чних та технологічних засобів, які забезпечують
створення, обробку та  передачу великої кількості
інформації. Актуальність питання  розгляду та ана-
лізу  напрямів розвитку інформатизації національ-
ної економіки в сучасних умовах, а також недо-
статня їх розробленість як у теоретичному, так і в
методичному аспектах обумовили вибір дослід-
жуваної теми.
Мета та завдання статті. Метою статті є сис-

тематизація  напрямів розвитку та поширення про-
цесів інформатизації та інформаційного ринку на
національну економіку. Поставлена мета визначила
завдання: проаналізувати та  систематизувати на-
прями розвитку інформатизації національної еко-
номіки.
Основна частина. Систематизуємо та дамо

первину характеристику напрямам розвитку та по-
ширення процесів інформатизації та інформацій-
ного ринку на національну економіку.

 По-перше, інформаційне виробництво, інфор-
маційні продукти та послуги – наукоємні. Тому їх
якість і конкурентоспроможність на ринку (внут-
рішньому та зовнішньому) істотно залежать від
рівня технологічного розвитку країни, зокрема,
від рівня розвитку і використання нових інфор-
маційних технологій, що, у свою чергу, визна-
чається рівнем розвитку науки, освіти, культури,
виробництва.

По-друге, продукція, що поставляється на
інформаційний ринок, сьогодні є найважливішим
фактором розвитку деяких інших галузей, катал-
ізатором і основним інструментом розвитку на-
уки й освіти, постійно стимулює і підтримує цей
розвиток новими засобами.

По-третє, висока динамічність зміни моделей
чи навіть цілих поколінь  продукції, випереджає у
цій частині всі інші сектори розвитку економіки.
Виникає необхідність забезпечення високої моб-
ільності організації виробництва, можливості його
оперативної перебудови щодо випуску нової про-
дукції.

Реалізація цієї нагальної проблеми можлива
лише завдяки широкому застосуванню нової
інформаційної техніки.

По-четверте, інформаційна продукція та інфор-
маційні технології за своїми функціональними
можливостями стають виробами подвійного зас-
тосування (можуть використовуватися як у
цивільній, так і військовій галузях економіки, на-
приклад, засоби обчислювальної техніки і пере-

дачі даних, інформаційні технології управління
об’єктами в реальному часі). Тому розвиток
інформаційної економіки тісно пов’язаний з роз-
витком ВПК і визначає рівень обороноздатності і
рівень забезпечення національної безпеки.

По-п’яте, забезпечується створення засобів для
виробництва і ефективного використання знань.
Таким чином, створюються передумови для еко-
номії інших видів ресурсів, що забезпечують роз-
виток суспільства (сировина, енергія, матеріальні
та людські ресурси). Тому інформаційна економ-
іка стає важливим фактором на шляху подолання
екологічної кризи і переходу цивілізації до моделі
стійкого і безпечного розвитку.

По-шосте, будується нова структура зайнятості
населення, стимулюється розвиток нових форм
індивідуальної праці і творчості. Створюються і
набувають широкого розповсюдження нові види
продуктів і послуг, які кардинально змінюють
людське місцеперебування, надають нові можли-
вості для розвитку самої людини, формування
нової інформаційної культури суспільства. Інфор-
маційна культура суспільства – це його здатність
до ефективного використання інформаційних ре-
сурсів і засобів інформаційної комунікації, які
знаходяться у розпорядженні суспільства, а та-
кож здатність застосовувати для досягнення цієї
мети передових досягнень у галузі розвитку за-
собів інформатизації та інформаційних технологій
[6, с. 166-167].

Процеси інформатизації, завдяки своїм особ-
ливостям, мають великий вплив практично на всі
сфери суспільного розвитку. Уряди розвинених
країн світу приділяють особливу увагу саме роз-
виткові та поширенню саме цих процесів та їх
структурних елементів як стратегічно важливих
напрямів соціально-економічного та науково-тех-
нічного розвитку суспільства.

Термін “інформатизація” у вітчизняній літера-
турі виник на початку 80-х рр. ХХ ст. у зв’язку з
необхідністю у суспільстві широко використову-
вати засоби інформатики для формування, збері-
гання і використання різних видів соціально зна-
чущої інформації. Так, академік А.П. Єршов зап-
ропонував таке визначення поняття «інформати-
зація»: “...комплекс засобів, що спрямовуються
на забезпечення повного використання певного,
вичерпного і своєчасного знання з усіх суспіль-
но значущих видів людської діяльності” [3, с. 45].
При цьому він підкреслив, що інформація стає
“...стратегічним ресурсом суспільства в цілому,
багато в чому зумовлює його успішний розви-
ток” [3, с. 46]. Вчений розглядав процес інфор-
матизації як важливий етап інтелектуального роз-
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витку суспільства, коли відбувається «...філо-
софське та конкретно-наукове усвідомлення ролі
інформації у природних та соціальних процесах»
[3, с. 62]. Він наголосив на тому, що інформати-
зація – це “...загальний і неминучий період роз-
витку людської цивілізації, період освоєння інфор-
маційної картини світу, усвідомлення єдності за-
конів функціонування інформації у природі і
суспільстві, практичного їхнього застосування,
створення індустрії виробництва і обробки інфор-
мації” [10, с. 70].

Слід визначити, що політика інформатизації в
нашій країні трактувалася досить широко, а саме
як діяльність держави, спрямована на інформати-
зацію всього суспільства. При цьому під інфор-
матизацією розумілось створення інформацій-
них систем у різних галузях. Пізніше це понят-
тя звузилося до державного сектора і централь-
них органів влади. Останнім часом намітилась
тенденція до розширеного розуміння тлумачен-
ня державної інформаційної політики. І.С. Ме-
люхін наводить таке визначення цього поняття:
“Під державною інформаційною політикою слід
розуміти  регулюючу діяльність державних
органів, що спрямована на розвиток інформац-
ійної сфери суспільства, яка охоплює не тільки
засоби масової інформації, але і телекомуні-
каційні, інформаційні системи та ресурси, всю
сукупність виробництв і відносин, пов’язаних
зі створенням, зберіганням, обробкою, демон-
страцією, передачею інформації в усіх її видах
– ділової, розважальної, науково-освітньої
тощо” [7, с. 56].

Іноземний досвід створення інформаційної еко-
номіки свідчить, що розробка механізмів форму-
вання інформаційного суспільства є у центрі ува-
ги багатьох країн світу як необхідна умова пере-
ходу на нову, більш високу, ступінь суспільного
розвитку. Різниця – у шляхах досягнення мети,
що обумовлюється рівнем економічного і куль-
турного розвитку країн, стану освіти і просвітниц-
тва у відповідній сфері, потребами у всіх видах
інформації. Основними задачами інформаційних
програм усіх держав, що встали на шлях інфор-
матизації суспільства, є:

– визначення ролі і задач уряду і приватних
підприємств у процесі побудови інформаційного
суспільства;

– удосконалювання законодавчої бази, право-
вої підтримки і захисту інформаційних процесів;

– оптимізація парку обчислювальної техніки,
технологій, телекомунікаційних та інших засобів
зв’язку;

– проведення політики підвищення загальноос-

вітнього рівня у галузі інформації всіх шарів на-
селення;

– розробка механізмів ціноутворення та інве-
стування інформаційних процесів і прискорення
на цій основі розвитку інформаційної інфраструк-
тури;

– вирішення питань спрощення міжнародного
обміну інформацією за допомогою використання
всіх доступних засобів (конференцій, виставок,
обміну фахівцями тощо) [10, с.11].

Основою політики України відносно широко-
го впровадження інформаційних технологій є по-
дальша лібералізація економічних відносин у га-
лузі, перенесення акцентів у питаннях управління
нею у ринковій сфері. Що ж стосується ролі дер-
жавного управління, то Державний комітет Ук-
раїни у зв’язку та інформатизації повинен пере-
творитися у винятково регуляторний орган.

Одна з найважливіших передумов побудови
інформаційного суспільства в Україні – створен-
ня сучасної інфраструктури інформатизації, основ-
ними елементами якої є: телекомунікаційна
складова; мережні інформаційні технології, су-
купність інформаційних ресурсів; засоби обчис-
лювальної техніки, мережні устаткування і про-
грамне забезпечення; прикладні інформаційні тех-
нології; система забезпечення інформаційної без-
пеки; кваліфіковані кадри і система їхньої підго-
товки і перепідготовки; система науково-методич-
ного забезпечення; система нормативно-правово-
го забезпечення; система стандартизації і сертиф-
ікації; система класифікації і кодування інформації;
система виробництва і впровадження компонентів
інформаційної інфраструктури.
Висновки. Отже, у процесі суспільно-еконо-

мічного розвитку здійснюється поступове та не-
впинне збагачення економічного змісту інфор-
мації. Із допоміжного засобу спілкування між
людьми, через первісний свій розвиток як про-
дукту виробничої діяльності, вона в сучасних
умовах одночасно набула властивості найважли-
вішого виробничого ресурсу. В умовах сформо-
ваного інформаційного ринку, який має тенден-
цію перетворюватись на провідну сферу створен-
ня ВНП та зайнятості (у найрозвинутіших країнах),
виробництво, розповсюдження та використання
інформації є не тільки окремою сферою підприє-
мницької діяльності, яка здійснюється на про-
фесійній основі, але й одночасно є невід’ємним
елементом будь-якого виду діяльності, умовою її
здійснення та найважливішим фактором отриман-
ня належних суспільних результатів її здійснення.

Однак слід зазначити, що, незважаючи на зро-
стаючу важливість інформації а, отже, систем
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інформаційної підтримки, для організаційно-гос-
подарських структур будь-якого рівня, значна ча-
стина українських підприємств не приділяє даним
питанням відповідної уваги. Це пов’язано з тим,
що розробка та реалізація державної політики з
питань інформатизації носить несистемний харак-
тер, і за рівнем відповідності потребам національ-
ного господарства  вона відчутно уступає політи-
кам економічно розвинених країн.
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