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витку інформаційно-телекомунікаційної галузі. Визначено її ефективність у порівнянні з ін-
шими галузями економіки. Обґрунтовано напрями проактивного розвитку інформаційно-
телекомунікаційної галузі України на основі  існуючих макро- та мікроекономічних трендів.  
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Постановка проблеми. Динаміка 
ключових макро-індикаторів за останні роки 
демонструє суттєву зміну трендів у динаміці 
світової економіки. При цьому наслідки 
означених змін мають як позитивний, так і 
негативний характер. З одного боку, не зва-
жаючи на такі прогресивні процеси, як гло-
балізація, інноваційний розвиток, підвищен-
ня якості управління господарством, широка 
лібералізація світової торгівлі та найновіт-
ніші досягнення науки не вдається подолати 
цикли економічних піднесень та падінь. З 
іншого боку, перелічені фактори дозволили 
суттєво пом’якшити циклічні коливання. І 
тому наслідки глобальної економічної реце-
сії, що відбувається у даний час, не є  незво-
ротньо руйнівними. Ринкова економіка на-
буває відносно високого рівня захищеності 
від від’ємних кумулятивних ефектів нерів-
номірності економічної динаміки.  

Отже, світовий економічний ландшафт 
зазнав суттєвих змін, які пояснювались 
впливом двох фундаментальних факторів. 
По-перше, прискорився процес іннова-
ційного розвитку. По-друге, поглибились 
глобалізаційні тенденції, особливо у руслі 
науково-виробничої інтернаціоналізації. 
При цьому інновації впливали на якісні па-
раметри процесів, що відбуваються у бізнес-
середовищі, а глобалізація – на їх кількісні 
характеристики. Вигляд сучасної економіки 
багато у чому залежав і від особливостей 
циклічного розвитку, завдяки яким сфор-
мувалась нова конфігурація ринкових сил. 
Роль інформаційно-коммунікаційних техно-
логій у розвитку світової та національної 

економік щороку зростає, а тому посилю-
ється й актуальність вибору магістральних 
напрямів розвитку відповідної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проведені дослідження уза-
гальнюють думку вчених про те, що розви-
ток сучасної світової економіки здебільшого 
спирається на зростання інвестицій у науко-
ві дослідження і розробки, формування гло-
бальних телекомунікаційних мереж, удос-
коналення інформаційних технологій, засто-
сування провідних технічних стандартів і 
методології корпоративного й державного 
управління економікою. Слід вказати, що 
10–15 років тому, загальний «науково-
технічний уклад» стосувався тільки вузько-
го кола специфічних галузей. Тобто інфор-
маційно-телекомунікаційна галузь розвива-
лась здебільшого як «річ у собі». Проте, в 
останні роки, інформаційно-комунікаційна 
сфера та відповідні ії інструменти проника-
ють майже в усі традиційні галузі економі-
ки. Результатом чого стало вагоме техно-
логічне переоснащення і модернізація ви-
робничого та інфраструктурного секторів 
економіки.  

Найбільш ґрунтовні наукові праці, які 
розкривають теоретично-методологічні за-
сади формування сучасної економіки і окре-
слюють в ній роль інформаційно-
телекомунікаційної галузі, належать А. Л. 
Гапоненко [1], А. Г. Жаріновій [2], В. П. Ко-
лесову [3], В. О. Куриляк [4], Л. І. Яковенко 
[5] та іншим.

Серед учених, які обґрунтовують про-
блемне бачення сучасних економічних трен-
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дів з позицій можливостей та загроз слід ви-
ділити Н. Ю. Возіянову [6], А. Р. Ципіна [7], 
С. Л. Моїсеєва [8], П. С. Єщенко [9] та ін-
ших. Усі ці підходи висвітлюють системне 
бачення розвитку світової та Української 
економік, а зростаюча кількість наукових 
послідовників підтверджує значущість та 
практичну спрямованість даних досліджень. 

Слід відзначити, що наявні досліджен-
ня того чи іншого підходу до визначення 
сучасної економіки не демонструють комп-
лексного уявлення про системний характер 
трансформацій сучасного бізнес-середовища 
і не проводять чіткого співставлення загаль-
ноекономічної динаміки та динаміки роз-
витку інформаційно-телекомунікаційної га-
лузі. Також у зазначених наукових працях 
не містяться структуровані прогнози у роз-
різі  окремих галузей народного господар-
ства та, зокрема, галузі інформації і телеко-
мунікацій. Як правило, у запропонованих 
наукових рішеннях наводяться приклади 
впливу типу економіки на окремі галузі (бу-
дівництво, фінансова сфера, легка промис-
ловість тощо) або сфери економічної діяль-
ності. Розглядаючи особливості економіч-
них процесів автори не визначають проривні 
можливості розвитку інформаційно-теле-
комунікаційної галузі, хоча саме вона має 
сьогодні найбільш позитивну економічну 
динаміку. 

Формулювання мети статті. Мета да-
ної роботи полягає в  обґрунтуванні провід-
них напрямів розвитку інформаційно-
телекомунікаційної галузі України відповід-
но до  сучасних міжнародних трендів та на-
ціональної  економічної динаміки.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. На тлі загальносвітової інформати-
зації суспільства та безперечної актуалізації 
інтелектуальних активів розвиток інформа-
ційно-телекомунікаційної галузі стає одним 
з головних питань стратегічного розвитку 
Держави. Незважаючи на високий  науково-
технічний потенціал, Україна на даний час 
не входить до країн-лідерів у розвитку ін-
формаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) та займає опосередковане місце у 
рейтингу формування економіки знань. Так, 
за даними Міжнародної спілки елект-
розв’язку, Україна у 2014 році посіла 73 міс-
це за індексом розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) серед 166 
країн світу. При чому її випереджують за 
даним індексом такі країни колишнього 
СНД, як Білорусь (38 місце) та РФ (42 міс-
це). Ще один вагомий рейтинг, який склада-
ється Світовим банком та відображає індекс 
розвитку економіки знань, також засвідчує 
середній рівень розвитку України. За відпо-
відним індексом КЕІ  Україна у 2012 р. по-
сіла 56 місце серед 155 країн (РФ – 55 місце, 
Білорусь – 60 місце).  

Отже, підвищення рівня розвитку ін-
формаційно-телекомунікаційної  галузі сто-
їть у колі найбільш актуальних для України 
питань та вимагає запровадження стратегіч-
них змін на мега- макро- мезо- та мікро рів-
нях економіки. Динаміка ключових еконо-
мічних показників функціонування інфор-
маційно-телекомунікаційної галузі за остан-
ні 3 роки (2012–2014 рік) показує, що навіть 
за умов загальноекономічної рецесії, галузь 
«набирає обертів» та підвищує свою частку 
у формування ВВП. За останні роки, окрім 
найбільш невдалого для усіх галузей 2014 
року, показники розвитку  ІТГ (інформацій-
но-телекомунікаційної галузі) демонструва-
ли  хоча й не стрімкі, але позитивні зрушен-
ня. Зокрема, частка послуг ІТГ у ВВП до-
сягла 3 % (або 47421 млн. грн у 2014 р.). Се-
ред загальнодержавного рівня інноваційно-
активних підприємств 14,6 %, галузь ІКТ 
забезпечує у 2014 р. рівень інноваційності 
16,4%,  тобто вище ніж інші галузі України. 
За останні роки зростали й обсяги реалізації 
послуг ІТГ. У 2014р. вони склали 74271,8 
тис.грн., тобто більш ніж п’яту частину за-
гальних обсягів реалізації, що забезпечує 
сфера послуг країни (табл.1 ). 

За минулі періоди, окрім 2014 р, коли 
майже всі галузі економіки України вияви-
лися збитковими, галузь ІТГ нарощувала 
обсяги прибутків та відповідні рівні рента-
бельності. Так, у 2012 р. рентабельність ІКТ 
становила 10, 5 %  (у середньому по галузям 
економіки рентабельність дорівнювала 5 %), 
у 2013 р. – відповідно 11, 8 % ( по галузям 
економіки – 3,8 %). Враховуючи, що у 2014 
році переважна більшість (93,4%) вітчизня-
них підприємств використовувала у свої ро-
боті комп’ютерні технології, актуальність 
функціонування даної галузі є безперечною.  
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Таблиця 1 
Динаміка фінансово-економічних показників розвитку 
 інформаційно-телекомунікаційної галузі (ІТГ) України  

Найменування показника 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
1. Кількість суб’єктів господарювання ІТГ (підпри-
ємств та фізичних осіб-підприємців), одиниць 66568 86377 114355 
2. Частка суб’єктів господарювання ІТГ у загальній
кількості СГ, % 4,16 5,01  5,92  
3. Кількість зайнятих працівників у галузі, тис. осіб

280,4 298,0 306,3 
4. Обсяги реалізованих послуг, тис. грн. 90074,4 94278,2 105689,6 
5. Частка ІТГ у загальних обсягах реалізації товарів
та послуг за галузями, % 2,02 2,18 2,37 
6. Чистий прибуток (збиток) ІТГ, тис. грн. 3739,1 4881,5 – 5550,3
7. Рівень рентабельності (збитковості) операційної
діяльності ІТГ, % 10,5 11,8 – 1,6
8. Рівень рентабельності (збитковості) операційної
діяльності за усіма галузями економіки, % 5,0 3,9 – 4,1

Джерело: розраховано за: [10] 

Зазначимо, що загальна світова  дина-
міка експорту послуг ІТ сфери демонструє 
щорічне зростання та чітко окреслює трійку 
країн-ледерів. Зокрема, у 2014 році обсяги 
експорту ІТ-послуг у розрізі провідних країн 
склали: 1. Ірландія (5764532 тис. $); 2. Індія  
(55666104 тис. $); 3. США (34220528 тис. $). 
Відповідні обсяги експорту в Україні, хоча й 
засвідчують постійне збільшення (2042000 
тис. $ у 2014 р.), у даний час є майже в 28 
меншими порівняно з країнами-лідерами. 
Стрімка позитивна динаміка експорту пос-
луг ІТ сфери, яку Україна демонструє впро-
довж останніх трьох років, заслуговує знач-
ної уваги, як з погляду розвитку вітчизняно-
го ринку аутсорсингових послуг, так і з по-
гляду позиціонування України  як потенцій-
ного лідера сфери ІТ, що підтверджують 
міжнародні рейтинги. Дослідження, прове-
дені Асоціацією аутсорсингу Центральної та 
Східної Європи (СЕЕОА) визначили, що 
український ринок аутсорсингу інформацій-
них технологій (разом з румунським та 
угорським) очолює трійку лідерів з аутсор-
сингу в регіоні Центральної та Східної Єв-
ропи. 

 Проведені дослідження показали, що 
країни, які у 2012–2014 рр. демонструють 
найбільші обсяги ВВП (США, Китай, Япо-
нія, Німеччина, Франція, Велика Британія) 
та високий рівень життя населення (Норве-

гія, Швейцарія, Нова Зеландія, Данія, Кана-
да, Швеція), спершу забезпечили найвищі у 
світі рівні розвитку інформаційно-
телекомунікаційної сфери (комплексний  
розвиток інформаційно-телекомунікаційної 
галузі, системне поширення Інтернету та 
високий рівень розвитку електронного уря-
ду). Країни, які останніми роками демон-
струють найбільш вдалі темпи розвитку ін-
формаційно-телекомунікаційної галузі (Да-
нія, Республіка Корея, Швеція, Сингапур, 
Франція), виявились найменш вразливими 
до глобальної економічної рецесії та, на  
думку більшості учених, є стратегічно стій-
кими та функціонуючими за принципами 
економіки знань 

     Досвід країн, які віднесено до «кра-
їн економічного прориву» у період з 1950-х 
рр. до теперішнього часу показав, що одним 
з найбільш дієвих важелів їх економічного 
піднесення стали первинний імпорт інфор-
маційних технологій та послуг у більш дос-
відчених країн (для набуття ІТ- компетен-
цій) та подальше  широке інвестування роз-
витку власної інформаційно-телекому-
нікаційної галузі 

Висновки. Таким чином, управління 
підприємствами інформаційно-телеко-
мунікаційної галузі повинно здійснюватись 
на принципах цілеспрямованості, керова-
ності та системності у розрізі мега- макро- 
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мезо- та мікро- трендів сучасної економіки. 
За позитивною тенденцією 2010–1015 

рр., одним з проривних напрямів розвитку 
інформаційно-телекомунікаційної галузі 
України стає розширення обсягів експорту 
ІТ-послуг (у 2014 р. частка ІТ-експорту 
України досягла загальносвітового рівня 31 
%). У першу чергу, це мало місце в системі 
офшорного аутсорсингу та аутстаффінгу  
вітчизняного ІТ-персоналу. У взаємозв'язку 
з іншими конкурентними перевагами Дер-
жави у цій сфері та належним рівнем під-
тримки  ІТ- освіти Україна має вагоме під-
ґрунтя стати одним зі світових лідерів сфери 
ІТ. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ УКРАИНЫ: 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

А. Ю. Гусева, д. э. н., доцент, Государственный университет телекоммуникаций,   
М. В. Верескун, д. э. н., доцент, Приазовский государственный технический  

университет   

Проанализирован уровень экономического развития Украины во взаимосвязи с темпа-
ми развития информационно-телекоммуникационной отрасли. Определена ее эффективность 
по сравнению с другими отраслями экономики. Обоснованы направления проактивного раз-
вития информационно-телекоммуникационной отрасли Украины с учетом существующих 
макро- и микроэкономических трендов. 

Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная отрасль,  экономическая эф-
фективность информационно-телекоммуникационной отрасли,  проактивное развитие ин-
формационно-телекоммуникационной отрасли. 

INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY OF UKRAINE: 
ECONOMIC TRENDS AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES 
O. Yu. Gusyeva, D.E., Ass. Prof., State University of Telecommunications,

M. V. Vereskun, D.E., Ass. Prof., Azov State Technical University

The level of economic development of Ukraine in connection with the pace of development of 
information and telecommunication industry is analyzed. Its effectiveness in comparison with other 
branches of economy is determined. The directions of proactive development of information and 
telecommunications industry in Ukraine based on existing macro- and microeconomic trends are 
grounded. 
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