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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра ЕІТ
Актуальність. Сьогодні можна спостерігати антагоністичні тенденції розвитку ІТ.
Розвиток українського інформаційного ринку відбувається в основному за рахунок
іноземних програмних продуктів. Основними факторами, які впливають на впровадження
інформаційних систем, є потреби організацій та користувачів, а також наявність відповідних
засобів для їх формування.
Україна повинна розвивати внутрішній інформаційний ринок, що дозволить
послабити залежність від експорту та посилити стабільність розвитку економіки, а сильна
внутрішня конкуренція активізуватиме діяльність суб'єктів інформаційного ринку. Основою
бізнесу високих технологій є талант розробників. У країнах, де ІТ розвивається
найшвидшими темпами, діють спеціально створені сприятливі умови для такого виду
бізнесу. Але треба не забувати, що Україна знаходиться в агресивному конкурентному
середовищі – Польща та Румунія випереджають нас за темпами зростання ІТ-ринку, тому
формат співпраці ІТ-компаній дозволяє утримати конкурентоздатність на світовому ринку,
зберігаючи баланс цінової пропозиції для клієнтів та винагороди для розробників.
Одночасно з цим йде глобалізація ринку споживчої продукції ІТ. Цьому сприяють, з
одного боку, загальне прагнення споживачів до розваг, знань та інших форм
самозадоволення, а з іншого боку, бажання продавців розширити і зміцнити нові торгові
канали для масового збуту, що не визнають національних кордонів. Посилюються спроби
встановлення більш ефективних і тісно взаємозв’язаних ділових відносин між
підприємствами і організаціями. Акцент робиться на збільшення продуктивності, скорочення
витрат і удосконалення товарів і послуг за допомогою наскрізного електронного зв’язку з
високим рівнем автоматизації. З іншого боку, існує тенденція до більшої взаємодії всередині
організації для підвищення ефективності функціонування і продуктивності.
Тенденції розвитку інформаційних систем в Україні:
1. Високий ступінь спеціалізації інформаційних фірм за сферами діяльності
2. Зростання вимог стандартів обслуговування в процесі об`єднання дрібних і середніх
інформаційних фірм
3. Інтернаціоналізація концентрації капіталу в індустрії інформації
Таким чином, об’єднання компаній, які входять до складу Асоціації, продовжує
системно покращувати умови для ведення ІТ-бізнесу в Україні, а ІТ-індустрія стає помітною
галуззю в структурі економіки України. Реалізація всього проекту одним постачальником та
однією ідеологією створює умови для синергетичного ефекту виникаючого внаслідок
злагодженої роботи всіх елементів сисітеми.
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