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ПРОБЛЕМИ І ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-СФЕРИ
В УКРАЇНІ ЗА УМОВ АКТИВІЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ІНТЕГРУВАННЯ
ДО МІЖНАРОДНОГО РИНКУ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Сучасні інформаційні технології дозволяють знайти ефективні рішення, які покращують бізнес-операції, і проявляються кількісно та
якісно: кількість послуг, вартість ІТ-послуг і рівень надійності, швидкість виведення нових послуг на ринок
або створення нових умов для вже існуючих і т.д. За
останні роки вітчизняна ІТ-сфера зростала досить
швидкими темпами. Передусім це відбувалося завдячуючи розширенню вітчизняного ринку, потребам
експортування ІТ-послуг, поліпшенню рівня ефективності правового регулювання цієї сфери, яке відбувається, зокрема, із широким залученням бізнес-асоціацій, громадських об’єднань тощо [2]. Проте, на сьогодні на розвиток вітчизняної ІТ-сфери впливає чимало факторів, які його суттєво стримують. Саме це
обумовило актуальність цього дослідження.
Метою статті є дослідження проблем, потенційних можливостей для розвитку ІТ-сфери в Україні при
активізуванні процесів інтегрування до міжнародного
ринку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вітчизняна ІТ-сфера та проблематика інформатизування,
діджиталізування суспільства є достатньо докладно висвітленими у працях вітчизняних, зарубіжних вчених,
фахівців, таких як: В. Баштовий [8, c. 106-112], І. Бриль
[1, c. 172-179], Я. Брюховецький [1, c. 172-179], Т. Вакалюк [2, c. 146-147], В. Васильців [3], Л. Гальків [4,
7, c. 42-55], О. Гуцалюк [5, c. 166-171], Н. Гаврилова
[5, c. 166-171], Л. Довгань [6], П. Друкер [14], О. Карий [7, c. 42-55], М. Катсуно [15, c. 8], А. Козинець
[6], С. Корабельський [15, c. 181-188], І. Кулиняк [4],
Т. Кулініч [4], Л. Лісовська [4], І. Матвій [4], В. Мельченко [8, c. 106-112], І. Новаківський [9], О. Пахомова
[8, c. 106-112], І. Перерва [11], І. Підоричева [12, c. 3652], А. Погорілий [13], М. Портер [14], І. Рантюк [2,
c. 146-147], М. Рахман [15, c. 181-188], І. Фоміченко
[8, c. 106-112], А. Цапулич [7, c. 42-55] та багато інших.
Аналізування провідних публікацій вітчизняних, зарубіжних фахівців засвідчило, що недостатньо вирішеними залишаються питання, що стосуються проблем,
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стримуючих розвиток вітчизняних ІТ, а також оптимізування їх потенціалу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проаналізувавши тенденції кількості суб’єктів господарювання ІТ-сфери (інформація та телекомунікація), приходимо до висновку про активізування цієї діяльності
протягом аналізованого періоду (особливо за 20172020 рр.) [12]. Статистичні дані розпочинаються із
2012 р., оскільки до цього класифікування було дещо
відмінне і тому неспівставне (рис. 1, 2). Суттєве зростання фізичних осіб підприємців (ФОПів) відбулося
теж за аналогічний період (рис. 2) [12].
При цьому частка ФОПів у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання України за 2020 р. становила аж 17,5% [10].
Активні темпи розвитку ІТ-сфери України (рис. 1, 2)
призвели до суттєвих структурних змін в ній протягом
останніх 5 років.
Можна констатувати скорочення навіть п’ятирічного терміну до 2-3 річних циклів. Наукові дослідження динамічності суспільного розвитку засвідчують,
що прогнозування розвитку світових ринків є коректними протягом часового інтервалу (10-15 років) [3; 15;
17]. Враховуючи тенденції суспільного розвитку, тенденції ІТ-сфери, можна виокремити тенденції розвитку світового ІТ-ринку для довгострокової перспективи (див. таблицю).
Ґрунтуючись на наукових розробленнях, дослідженнях у таблиці ідентифіковано інституціональні
суб’єкти регулювання світового ІТ-ринку згідно узагальнених п'ятьох управлінських рівнів [3; 9; 12; 15].
Інтелектуалізування та інформатизування вітчизняної економіки за умов глобалізації (євроінтеграції)
вимагають комплексного, збалансованого реформування у правовій, науково-технічній, освітній, бюджетній, фінансово-кредитній, виробничій, розподільній,
зовнішньоекономічній, демографічній, міграційній,
соціальній, фінансовій, житлово-комунальній, інформаційній, інноваційній, соціально-культурній та інших політиках [2; 12; 15].
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Рис. 1. Динаміка частки підприємств ІТ-сфери у загальному обсязі за період 2012-2020 рр. [12]
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Рис. 2. Динаміка частки підприємств ІТ-сфери у загальному обсязі за період 2012-2020 рр. [12]
Таблиця
Характеристика тенденцій розвитку та інституціональних суб’єктів регулювання
світового ІТ-ринку за управлінськими рівнями [1; 2; 5; 6; 9; 11; 15]
Управлінські
рівні
Глобальний

Макро

Мезо

Мікро

Особистісний

Тенденції
Світовий ІТ-ринок зростатиме сучасними темпами (якщо не
зазнає істотних негативних впливів від кризових явищ) до 2030
р. Відбуватиметься нарощування обсягів нових ІТ-продуктів,
ІТ-послуг, посилюватиметься інтегрування ІТ до всіх соціальних сфер
Темпи розвитку національних ІТ-ринків стримуватимуться макроекономічною нестабільністю країн; в країнах, що
розвиваються, відбуватиметься активне зростання ІТ-ринку за
рахунок активного переведення американськими, європейськими компаніями до них потужностей
Сегменти ІТ-ринків швидко відновлюватимуться після кризових явищ, гармонійно розвиватимуться, на них сформується
попит на розроблення науково обґрунтованої методології із
проблем оцінювання вартості ІТ-компанії, управління вартістю; ІТ-ринки набуватимуть чіткого структурного формалізування; сегменти ІТ-ринку розвиватимуться різними темпами в
світовому/регіональному вимірах; їх розвиток викликатиме
структурні, функціональні зміни в інших ринках (фінансовому,
праці, освітніх послуг тощо); активно поширюватимуться хмарні сервіси
ІТ-компанії залишатимуться найдорожчими в світі; активно
нарощуватимуть сегмент ІТ-послуг; стаціонарне програмне забезпечення поступово витіснятиметься інтернет-сервісами;
зростатиме обсяг послуг IT аутсорсингу тощо
Зростатимуть обсяги закупівлі мобільних пристроїв (планшети,
смартфони тощо); збільшуватиметься кількість бажаючих здобути фахову освіту, в подальшому працевлаштуватися на ІТринку

Необхідно усвідомлювати, що на вітчизняний ІТринок впливатиме стан національної економіки. Стратегічні напрямки розвитку національного ІТ-ринку
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Суб’єкти та зміст заходів
регулювання
Міжнародне. ЮНКТАД, ЕКОСОР, ЮНІДО,
Міжнародний союз електрозв’язку, Партнерство з вимірювання ІКТ та розвитку, СОТ
тощо. Регіональне: у межах інтеграційних
об’єднань: ЄС, НАФТА, ЛАІ, МЕРКОСУР,
Андська група, АСЕАН, Союз Арабського
Магрибу та ін.
Національне. Захист прав інтелектуальної
власності, антимонопольна політика, галузеві стандарти, боротьба із кіберзлочинністю,
регулювання торгівлі ІТ, електронної торгівлі
Регулювання на рівні органів місцевого самоврядування. Накази, розпорядження, дозволи та заборони, програми. Галузева співпраця, координування (асоціації, спілки,
об’єднання тощо)

Політика, стратегії, внутрішньофірмовий документообіг, ІТ-етика, праця ІТ-фахівців
Світоглядні цінності, індивідуальні побажання, можливості використання ІТ домогосподарствами, окремими людьми

мають логічно узгоджуватися із головними сферами
економіки.
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Для визначення стратегічних напрямків оптимізування вітчизняного ІТ-ринку необхідним є встановлення сценаріїв його розвитку.
Потенційними сценаріями розвитку подій на вітчизняному ІТ-ринку можуть виступати наступні [6, 7,
15]:
1. Входження України до світового інформаційного простору. Україна як повноправний учасник із
власною стратегією, із гарантованою системою національної безпеки інформаційної сфери. Відповідно необхідною є стратегія гарантування захисту вітчизняних
інтересів в інформаційній сфері, систематизування
вітчизняної правової політики у ІТ-сфері, проведення
безперервного моніторингу державою використання
ІТ бізнес структурами, держорганізаціями.
2. Інтегрування до ІТ-простору країн-членів ЄС.
Доцільною буде стратегія залучення та активного використання досвіду ЄС, адаптовуючи його до вітчизняних реалій. Консолідування, інтегрування українського ІТ-ринку з ЄС відбувається на підставі Угоди про
Асоціацію з ЄС.
3. Поглинання вітчизняного ІТ-ринку світовим.
Зрозуміло, що даний сценарій є менш привабливим,
однак не менш реалістичним. Тому доцільним за таких
умов виступатиме стратегія патентування (ліцензування), брендування вітчизняних винаходів (з метою
підвищення рівня захисту, економічної безпеки).
4. Вітчизняний ІТ-ринок стане заручником інформаційної експансії. Один із найгірших сценаріїв
розвитку. Доцільною буде стратегія протидії зовнішньому впливу на вітчизняний ІТ-ринок (використовуючи міжнародні фінансові програми задля покращення вітчизняної ІТ-сфери, поширюючи державне
контролювання за обігом ІТ-продуктів (послуг).
Одним із найперспективніших та реалістичних
сценаріїв виступає консолідування, інтегрування українського ІТ-ринку з ринком ЄС. Він сприятиме активному розвитку вітчизняного ІТ-ринку в Україні
шляхом створення та реалізування нових проєктів (а
це створення нових робочих місць в ІТ сфері, отримання додаткових доходів від експортування ITпослуг у ЄС, а також залучення іноземних інвестицій
у розширення, модернізування освітньої системи
тощо) [2, 7, 9, 12].
Проаналізувавши ключові сучасні тенденції розвитку вітчизняної ІТ-сфери, можна констатувати, що
галузь перебуває на стадії активного розвитку, є однією із найперспективнішим у економіці України.
Рівень її розвитку виступає сьогодні одним із
ключових аспектів, який визначатиме сукупний рівень
розвитку всієї країни. Проте, в Україні підтримка ІТсфери із боку держави поки що недостатньо дієва, що
породжує проблеми, негативно впливаючи на позиції
України у світових рейтингах.
Необхідною є співпраця ІТ-галузі з державою,
сприяння, стимулювання державою розвитку цієї
сфери. Задля подальшого зростання, розвитку вітчизняної ІТ-галузі необхідними є такі заходи:
— формування стабільної фіскальної політики
для галузі;
— усунення регуляторних бар’єрів;
— сприяння активізуванню розвитку IT-освіти;
— підвищення рівня кваліфікації кадрів ІТ-сфери;
— активізація просування бренду України із визначених питань на міжнародному (зокрема, європейському) ринку тощо.
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