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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Формування інформаційного суспільства — один із наці-
ональних пріоритетів нашої держави. Широке впровадження 
інформаційно-комунікаційних технологій дає потужний імпульс 
інноваційному розвиткові, економічному, соціально-політичному 
та культурному життю українського суспільства. Особливості ін-
формації в системі ринкових відносин як елемента і сфери ринко-
вої діяльності досліджено в працях В. Іноземцева [3], А. Маршал-
ла [1], Д. Лук’яненка [5], О. Чубукової [3], А. Чухна [2], J. E. Stiglits 
[4]. Особливу увагу проблемам інформації та її впливу на поведін-
ку суб’єктів економічної діяльності приділяють фахівці з менедж-
менту, серед яких насамперед необхідно відзначити П. Друкера 
[2], М. Портера [5] та ін. Складність і багатоаспектність проблем 
інформаційної сфери зумовлюють необхідність та важливість по-
дальшого теоретичного дослідження її соціально-економічної 
сутності, впливу на фактори виробництва, систему економічних 
відносин, розв’язання багатьох практичних проблем, пов’язаних 
з інформаційною діяльністю, розробленням виваженої державної 
політики управління процесом інформатизації та використанням 
її в інтересах усього суспільства. Особливої уваги потребує дослі-
дження проблеми формування системи інформаційного забезпе-
чення розвитку конкурентоспроможного підприємництва, здатно-
го ефективно діяти в межах глобальної економіки [4, 5].

Система інформаційного забезпечення підприємницької ді-
яльності (СІЗПД) визначається як сукупність взаємопов’язаних 
інформаційних систем. Мета створення СІЗПД — забезпечення 
повної і достовірної інформації для ефективного здійснення під-
приємницької діяльності. До головних функцій СІЗПД належать: 
1) описова — забезпечення менеджерів підприємства всією необ-
хідною зовнішньою та внутрішньою інформацією; 2) аналітична 
— забезпечення керівного складу підприємства необхідною ана-
літичною інформацією для прийняття оперативних і стратегічних 
господарських рішень; 3) прогностична — формування інформа-
ційної бази для прогнозування змін кон’юнктури ринку, визначення 
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напрямів досягнення конкурентоспроможності підприємницької 
діяльності. Важливо визначити основні функціональні залежності 
між інформацією та діями суб’єктів господарювання на рівні під-
приємств, коли інформація стає потужним фактором прискорення 
кардинальної перебудови виробничих процесів, впливаючи вже не 
на окремі ланки, а на весь процес у цілому. Змінюється характер 
конкуренції, формуються нові можливості конкурентної боротьби 
й нові способи досягнення конкурентних переваг, скорочуються ви-
трати виробництва, прискорюються трансакції та змінюється сам 
кінцевий продукт. Роль держави у створенні системи інформацій-
ного забезпечення полягає передусім у встановленні стратегічних 
орієнтирів розвитку економіки країни та у відповідному створен-
ні умов для функціонування ефективної і прозорої інформаційної 
системи, яка б забезпечувала доступність до необхідної інформації 
й давала можливість повніше враховувати потреби ринку, своєчас-
но усувати інформаційну асиметрію і водночас визначала сфери та 
механізми захисту інформації. В Україні вже створені організацій-
ні, матеріальні та правові передумови формування системи інфор-
маційного забезпечення підприємницької діяльності, а саме: удо-
сконалено законодавчу базу, сферу інформаційних послуг, технічне 
забезпечення інформаційного середовища (у тому числі й завдяки 
вітчизняному виробництву), розвинуто інформаційний складник 
усіх відповідних інституцій у суспільстві [1, 5].

Формування системи інформаційного забезпечення підпри-
ємницької діяльності передбачає не лише створення умов для 
функціонування різних інститутів, але й координацію відносин 
між ними щодо виробництва, поширення та збереження різнома-
нітних інформаційних продуктів.

Підсумовуючи деякі теоретично методологічні аспекти дослі-
дження процесу формування системи інформаційного середовища 
для розвитку підприємництва в Україні та забезпечення конкурен-
тоспроможності національної економіки в глобальному просторі, 
можна констатувати:

1. Інформація є важливим чинником підвищення ефектив-
ності суспільного виробництва, забезпечення прискореного обігу 
фінансового, виробничого і товарного капіталу у відтворювально-
му циклі.

2. Державне регулювання сфери інформаційного забезпечен-
ня підприємництва зумовлено пануванням ринкових відносин, що 
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може породжувати викривлення інформації, проникнення її в усі 
сфери людської діяльності.

3. Державі належить особлива роль у забезпеченні доступ-
ності інформації, формуванні механізмів її захисту, сприянні роз-
витку таких сфер інформаційної діяльності, як освіта, наукові до-
слідження, система поширення науково-технічної інформації, які 
потребують фінансової та організаційної підтримки держави.

4. Інформаційна сфера поділяється на два сектори: сектор 
інформаційно-комунікаційних технологій і сектор інформаційно-
аналітичної діяльності, які відрізняються як за функціональним 
призначенням, так і за характером інформаційного продукту.

5. Розвиток інформаційного підприємництва потребує дер-
жавного регулювання: доступність входження в галузь, створен-
ня конкурентних умов діяльності, недопущення монополізму як 
із боку держави, так і з боку приватних компаній на поширення 
інформації.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Світова економіка перебуває у стані безперервного роз-
витку. Останні роки розвитку світового господарства ха-
рактеризуються глобальними змінами, стрімким розвитком 
загальної інформатизації суспільства. Для України не тільки роз-


