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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕКТОР ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Інформація та інформаційні технології як фактор і засіб вироб-
ництва, як інноваційний продукт перетворились у сучасних умовах
на провідний чинник соціально-економічного розвитку, спектр ін-
формаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) під впливом стрімкої
зміни параметрів зовнішнього середовища постійно розширюється
та вдосконалюється.

Світовий досвід свідчить, що країни, де державна економічна по-
літика одним з ключових напрямів свого регулювання визначила
створення сприятливого бізнес-середовища для інформаційного сек-
тору, мінімізацію адміністративних та економічних бар’єрів не лише
для реалізації бізнес-діяльності в сфері інформаційно-комуніка-
ційних технологій, але й для створення безпосередньо інформацій-
ного продукту, демонструють сьогодні найвищі позиції у рейтингу
глобальної конкурентоспроможності (табл. 1).
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Таблиця 1
ТОП-10 КРАЇН ЗА РІЗНИМИ ГЛОБАЛЬНИМИ РЕЙТИНГАМИ*

№ п/п
в рейтингу

Рейтинг глобальної
конкурентоспроможності

Глобальний рейтинг
розвитку ІТ

Глобальний рейтинг
розвитку Інтернету та
технологій зв’язку

1 Швейцарія Сінгапур Корея

2 Сінгапур Фінляндія Данія

3 США Швеція Ірландія

4 Нідерланди Голландія Великобританія

5 Німеччина Норвегія Швеція

6 Швейцарія Швейцарія Люксембург

7 Великобританія США Швейцарія

8 Японія Великобританія Нідерланди

9 Гонконг Люксембург Гонконг

10 Фінляндія Японія Норвегія

*побудовано автором на основі [1; 2]

Як видно з таблиці, країни, що входять у першу десятку рейтингу
глобальної конкурентоспроможності, також посідають високі пози-
ції у рейтингу розвитку інформаційних технологій, технологій
зв’язку та Інтернету. В країнах-лідерах даного рейтингу державна
політика спрямована на підтримку розвитку інформаційного секто-
ру, яка в свою чергу передбачає:

1) помітне зниження, відносно інших галузей національної еко-
номіки, податкового тягаря з метою «утримання» виробництва ін-
формаційних продуктів у межах національної економіки (сучасні
технічні можливості дозволяють з легкістю переводити бізнес в інші
країни, що автоматично зменшує податкові надходження в держбю-
джет);

2) переведення адміністративних, муніципальних послуг в елект-
ронний формат, що не лише сприяє зниженню тінізації економіки та
рівню корупції в державному секторі, але й стимулює розповсю-
дження та освоєння ІТ-технологій населенням всієї країни, незалеж-
но від статі, віку, соціального статусу;

3) доступність Інтернет-зв’язку в країні покращує інформова-
ність громадян та стимулює підвищення рівня зайнятості в регіонах,
знижує рівень урбанізації.
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На жаль, на сьогодні відсутня вітчизняна стратегія розвитку ІТ-
сектору – система цілей і заходів щодо імплементації України у сві-
товий інформаційний простір, не лише як споживача продуктів, але й
як їх активного виробника; відсутні державні програми щодо вклю-
чення малозабезпечених і соціально незахищених верств населення у
світову інформаційну мережу, їх навчання, адаптацію та працевлаш-
тування. Проте основною проблемою, на наш погляд, є відсутність
серед задекларованих національних інтересів – максимальна інтерне-
тизація України, що дозволило б підвищити конкурентоспроможність
економіки країни в цілому та ввести Україну в глобальне інформацій-
не суспільство, уможливіть отримання пересічним громадянином до-
ступу до загальносвітових ресурсів і поліпшить умови та якість життя
українців. Тобто для того, щоб відповідати глобальним трендам сві-
тового розвитку, державі необхідно використовувати та реалізову-
вати всі новинки та переваги новітніх технологій шляхом впрова-
дження їх у нові сфери життєдіяльності громадян. Всеохоплююча
інформатизація всіх сфер суспільства дозволяє людству перейти на
якісно новий рівень життя і Україна не є винятком.
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БІФУРКАЦІЙНИЙ ЛАБІРИНТ
ЯК РЕЗУЛЬТАТ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ

Громадянське суспільство є бажаним результатом інституційних
реформ в транзитивній економіці. Так як його відсутність породжує
проблеми дезорієнтації суспільстві, не сприйняття представників
державної влади, радикальний популізм і стримує розвитку підпри-




