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У статті розглянуто глобальні та регіональні деструкції розвитку світового ринку інформаційних 
технологій, визначено групи заходів залежно від управлінських рівнів, які передбачають шляхи оптимізації 
та мінімізації негативних явищ світового ринку інформаційних технологій та передбачають посилення 
взаємної координації його учасників. Зокрема, автором виділено п’ять управлінських рівнів, заходи яких 
у комплексному поєднанні в короткостроковій перспективі здатні посилити інформаційну безпеку та за-
хистити інтелектуальну власність.

Ключові слова: світовий ринок інформаційних технологій, регіональні деструкції, глобальний рівень, 
сфера ІТ, макрорівень, бізнес, держава, наука, аутсорсинг, ІТ-послуги, глобалізація.

В статье рассмотрены глобальные и региональные деструкции развития мирового рынка информа-
ционных технологий, определены группы мероприятий в зависимости от управленческих уровней, кото-
рые предусматривают пути оптимизации и минимизации негативных явлений мирового рынка информа-
ционных технологий и предусматривают усиление взаимной координации его участников. В частности, 
автором выделено пять управленческих уровней, мероприятия которых в комплексном сочетании в кра-
ткосрочной перспективе способны усилить информационную безопасность и защитить интеллекту-
альную собственность.

Ключевые слова: мировой рынок информационных технологий, региональные деструкции, глобаль-
ный уровень, сфера ИТ, макроуровень, бизнес, государство, наука, аутсорсинг, ИТ-услуги, глобализация.

The article deals with global and regional destructions in the development of the global information technology 
market, defined the groups of activities depending on the managerial levels that provide ways to optimize and min-
imize the negative phenomena of the world market of information technologies and provide for the strengthening of 
the mutual coordination of its participants. In particular, the author identifies five managerial levels, which measures 
in a complex combination in the short-term perspective are capable of strengthening information security and pro-
tecting intellectual property.

Keywords: global information technology market, regional destructions, global level, IT sphere, macrolevel, 
business, state, science, outsourcing, IT services, globalization.

Постановка проблеми. розгортання гло-
бальної проблематики суспільного розвитку 
зумовлюватиме подальше загострення потен-
ційних громадських загроз і формування нових 
викликів, що буде відчутним в усіх облікових 
вимірах середовища людської життєдіяльності. 
різні темпи розвитку національних ринків інфор-
маційних технологій приводять до суттєвих 
структурних змін у світовій іт-галузі, внаслідок 
чого виникають певні глобальні та регіональні 
деструкції розвитку всього світового ринку іт.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналізу глобальних та регіональних тенденцій 

розвитку світового ринку іт приділяють багато 
уваги різні вчені, такі як л.в. Пан [1], Ю.М. бажал 
[2], н. Etzkovitz [6], Ю.в. Ґава [9], с.е. сардак 
[10]. Перспективні оптимізаційні заходи усу-
нення деструкцій світового ринку інформаційних 
технологій за певними управлінськими рівнями 
висвітлені у працях н.і. Галан [3], і.Ю. Пахомова 
[4], а.Ф. уварова [5].

Метою статті є визначення заходів подолання 
глобальних та регіональних деструкцій розвитку 
світового ринку інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Головними глобальними деструкціями, які впли-
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вають на розвиток національних ринків, є диспро-
порція потенціалів світових ринків, нерозвину-
тість міжнародного законодавства в економічній 
сфері, нестача та/або обмеженість ресурсів.

регіональні деструкції формуються у межах 
континентального, субконтинентального, макро- 
та мезосередовища. їх структурний зміст і роль 
для кожної країни є індивідуальними. напри-
клад, це може бути надмірний обсяг зовнішньо-
економічного аутсорсингу, що зумовлює втрату 
конкурентоспроможності країною; еміграція 
кваліфікованих іт-фахівців, що приводить до 
скорочення національного інтелектуального 
та інформаційного потенціалу; недосконалість 
нормативно-правової бази у сфері іт, що викли-
кає втрату національного економічного потен-
ціалу, тощо. Подолання деструкцій розвитку 
світового ринку інформаційних технологій мож-
ливе за рахунок заходів їх оптимізації на певних 
управлінських рівнях (табл. 1).

таблиця 1
Заходи подолання деструкцій розвитку 

світового ринку інформаційних технологій*

№ Управлінський 
рівень Заходи оптимізації

1 Глобальний 
рівень

Посилення 
координаційної взаємодії 
міжнародних організацій 
та урядів держав

2 Макрорівень

Побудова 
та удосконалення 
національних політик 
інформатизації, 
забезпечення 
інформаційної 
безпеки та захисту 
інтелектуальної власності

3 Мезорівень

розширення 
та оптимізація систем 
галузево-регіональної 
взаємодії між владою, 
бізнесом та науково-
освітніми закладами 

4 Мікрорівень
розроблення 
та удосконалення 
корпоративних систем 
інформатизації

5 особистісний 
рівень

Підвищення 
рівня освіченості 
у сфері використання 
інформаційних технологій 
та розкриття людського 
потенціалу

* авторська розробка

так, на глобальному рівні посилення коор-
динаційної взаємодії міжнародних організацій 
та урядів держав має передбачати:

– оптимізацію міжнародного законодавства 
у сфері інформаційних технологій;

– розроблення уніфікованих стандартів 
інформаційних технологій;

– розроблення та здійснення спільної полі-
тики у сферах доступу широких верств насе-
лення до інформаційних технологій, захисту 
інтелектуальної власності та протидії піратству.

на макрорівні головним заходом подолання 
ринкових деструкцій у державі є побудова 
та удосконалення національної політики інфор-
матизації. здатність країни реалізувати свій 
інтелектуально-інформаційний потенціал і мак-
симально скористатися перевагами іт-галузі 
можна визначити за багатьма параметрами, 
такими як:

– якість та гнучкість законодавчої бази;
– дієвість заходів державного регулювання 

у сфері інформатизації;
– наявність стабільних під’єднань до інтер-

нету та їх зростаючих пропускних можливостей;
– достатній обсяг та рівень кваліфікації тру-

дових ресурсів;
– створення можливості доступу громадян 

до сучасних інформаційних технологій.
При цьому усі оптимізаційні заходи мають 

забезпечити посилення інформаційної безпеки 
та захист інтелектуальної власності. у цьому 
контексті важливу увагу треба звернути на 
боротьбу з інтелектуальним піратством, тому 
що ще на початку ххі ст. «зниження рівня 
піратства у світі з 40% до 30% протягом чоти-
рьох років могло б дати 1,5 млн. нових робочих 
місць, 64 млрд. дол. податкових надходжень, 
400 млрд. дол. економічного росту» [1].

на мезорівні виявляється доцільним здій-
снення індивідуального формування системи 
галузево-регіональної взаємодії нового типу, яка 
має передбачити адаптацію трикутної суб’єктної 
основи інноваційного розвитку «бізнес – дер-
жава – наука» [2; 3; 4; 5; 6] до особливостей міс-
цевого бізнес-середовища у доцільному фор-
маті, комбінуючи та розширюючи коло ключових 
суб’єктних елементів, таких як «підприємства», 
«владні структури» та «університети», згідно 
з особливостями бізнес-середовища регіону. ця 
взаємодія в умовах глобальної інформатизації 
має ґрунтуватися на принципах самоорганізації, 
координації та економічності.

на макрорівні розроблення та удоскона-
лення корпоративної системи інформатиза-
ції передбачає концептуалізацію, побудову 
та перманентну адаптацію в компанії інфор-
маційної діяльності (інформаційних підсистем, 
інформаційних процесів, інформаційних ресур-
сів) у межах внутрішньоорганізаційних (сфера 
діяльності, стратегічні орієнтири, стратегія, 
політика, наявні можливості та внутрішньоорга-
нізаційні імперативи) та зовнішньоорганізацій-
них (стан інформатизації в галузі та на ринках 
присутності) вимог. структурно корпоративна 
система інформатизації має містити:

– підсистему правового забезпечення і під-
тримки (визначеність дій у межах міжнародного 
та національного правового поля та корпора-
тивних установчих документів і вимог);
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– підсистему моніторингу (діагностика нтП, 
ведення корпоративної бази знань, пропону-
вання ініціатив);

– підсистему управлінського забезпечення 
(формалізація організаційної структури, визна-
чення стратегічних орієнтирів, формування кор-
поративної культури, ідентифікація організацій-
них вимог, здійснення контролю та регулювання);

– підсистему методологічного забезпечення 
(науково обґрунтоване визначення змісту та забез-
печення спрямування поточної виробничої діяль-
ності за рахунок розроблення та застосування 
інструктивних та регламентуючих матеріалів, а 
також комунікаційних та навчальних заходів);

– підсистему власного організаційного забез-
печення (визначення мети, функцій, принципів, 
методик, методів, моделей, механізмів, техно-
логій та техніки);

– підсистему аутсорсингу іт-послуг (ідентифі-
кація сфери зовнішнього аутсорсингу іт-послуг, 
моніторинг аутсорсерів, аналіз ризиків та ефек-
тів, контроль якості);

– підсистему розвитку (розроблення заходів 
у сфері науково-технічної, інноваційної та раці-
оналізаторської діяльності);

– підсистему кадрового забезпечення (визна-
чення вимог до персоналу, планування набору, 
рекрутинг, розвиток персоналу, оцінювання, 
мотивування);

– підсистему фінансового забезпечення (пла-
нування та виділення коштів, логістика, аудит).

на особистісному рівні заходи підвищення 
рівня освіченості у сфері використання інфор-
маційних технологій та розкриття людського 
потенціалу мають передбачати усвідомлене 
та активне розкриття людського потенціалу 
населення шляхом активного опанування 
інформаційних технологій за рахунок освіти, 
самоосвіти, професійної та наукової діяльності.

в умовах глобальної кризової ситуації в сві-
товій економіці, коли в результаті фінансових 

диспропорцій стали проявлятися наслідки 
неефективної моделі розвитку, вийти з кризи 
в стійке економічне зростання можливо лише 
через пошук нових шляхів розвитку. особливо 
важливий такий пошук для країн із трансфор-
маційним бізнес-середовищем, яким необхідні 
якісні зрушення у нові форми і моделі, щоб 
відповідати викликам інноваційної економіки. 
однією з таких моделей є орієнтація на інфор-
маційні технології за збереження необхідності 
забезпечення їх економічної безпеки.

в умовах глобалізації країни вимушені вра-
ховувати загальносвітові тенденції та визначати 
стратегічні напрями розвитку національних еко-
номік. відповідно інтелектуалізація та інформа-
тизація постають необхідною умовою розвитку 
національної економіки і мають передбачити 
у поточному періоді концептуальну пріорити-
зацію у парадигмі національного розвитку [7; 8] 
та отримати належне забезпечення за рахунок 
раціонального виділення фінансових ресурсів 
на науку (понад 2%) і на освіту (понад 5% ввП), 
а також забезпечення зайнятості 75–80% трудо-
вих ресурсів у сфері інтелектуальної праці (що 
характерно для економічно розвинутих країн) [9].

Висновки. отже, в умовах глобалізації світо-
вого ринку іт формування конкурентоспромож-
ності національного, регіонального та глобаль-
ного іт-продукту відбувається завдяки різним 
формам співпраці: від утворення інтеграцій-
них об’єднань до створення коаліцій, альян-
сів та інших форм «виняткових стосунків» між 
суб’єктами ринку. такі взаємини створюють нові 
ринкові структури, покращують кон’юнктуру 
ринку. спільне використання потенціалу учас-
никами ринку через широкий базис накопичених 
компетенцій, розподіл витрат і ризиків між контр-
агентами, вибудовування загальної архітектури 
для реалізації окремих елементів ринкової про-
позиції дає змогу суб’єктам ринку формувати 
високий рівень конкурентоспроможності.
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