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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні активізація інноваційного розвитку

діяльності корпорацій і модернізація української еко-
номіки ускладнюється багатьма чинниками, зокрема,
технологічним та інноваційним відставанням, що в пер-
шу чергу зумовлено неефективними інституційними пе-
ретвореннями в сучасному інформаційному середовищі.

Сьогодні склалися інституціональні утворення, які
демонструють свою недостатньо ефективну роботу, що
пов'язано насамперед з швидкістю впровадження ре-
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У статті досліджено передумови інституційних перетворень діяльності корпорацій в інформаційно-
му середовищі, визначено основні напрями національних стратегій з побудови цифрової економіки країн-
лідерів світового господарства. Виявлено, що створення інституційного середовища діяльності корпо-
рацій в інформаційній сфері є природним механізмом передачі інформації, знань та технологій. Система-
тизовано основні технологічні тренди в сучасній економіці, які пов'язані з сучасними проявами та конк-
ретними формами реалізації розвитку економіки знань. Доведено, існування пріоритету корпоративних
форм організації сучасного бізнесу та пріоритет сфери розвитку корпорацій в світі. Встановлено, що
найбільш стрімко зростаючою сферою діяльності корпорацій є сфера застосування ІТ-технологій. Зап-
ропоновано з точки зору організаційно-економічних основ формування інституційного середовища діяль-
ності корпорацій в умовах інформатизації такі підходи: економічні фактори зовнішнього середовища;
політичні та нормативно-правові фактори; соціально-культурні фактори; науково-технологічні факто-
ри; демографічні фактори та природно-географічні фактори.

In the article are investigated the preconditions for institutional transformations of corporations activity in
the information environment, the main directions of national strategies for building the digital economy of the
countries-leaders of the world economy are determined. It was revealed that the creation of an institutional
environment for corporations in the information sphere is a natural mechanism for the transfer of information,
knowledge and technologies. The main technological trends in the modern economy are systematized, which
connected with modern manifestations and concrete realization forms of knowledge economy development.
There is a priority of corporate forms of organization of modern business is proved and the priority of the sphere
of corporations development in the world. The most rapidly growing sphere of corporations' activity is the sphere
of application of IT technologies, it is proved. From the point of view of the organizational and economic basis of
the formation of the institutional environment of corporations' activity in the conditions of informatization are
the following approaches, in particular: economic factors of the environment; political and regulatory factors;
socio-cultural factors; scientific and technological factors; demographic factors and natural-geographical factors.
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форм і копіюванням інституційних структур із Заходу, без
врахування специфіки вітчизняної економіки [1,  с. 395].

Безсумнівно, розвиток сучасної економіки залежить
від активної діяльності корпорацій, а відповідно прак-
тика формування таких відносин грунтується на інсти-
туційних перетвореннях в інформаційному середовищі.
Саме неврахування таких перетворень гальмує можли-
вості розвитку національних економік, оскільки фор-
мується неадекватне уявлення щодо реальних умов ве-
дення бізнесу для корпорацій.
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Включення української еконо-
міки до транснаціональних про-
цесів світового економічного про-
стору в інформаційному середо-
вищі надають нової якості проце-
су розвитку вітчизняних корпо-
рацій. Відповідно до цього, вияв-
лення передумов інституційних пе-
ретворень діяльності корпорацій в
інформаційному середовищі спри-
ятиме ефективному функціону-
ванню діяльності корпорацій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналізуючи передумови інсти-
туційних перетворень діяльності
корпорацій в інформаційному се-
редовищі необхідно відзначити,
що методологічні підходи до ви-
значення моделей розвитку транс-
націоналізації базуються на нау-
кових роботах класиків економіч-
ної науки та провідних вчених
інших галузей знань. Завдяки ук-
раїнським науковим школам та
провідним вченим нашої країни
було імплементовано основні на-
укові підходи сучасного розвитку
корпорацій до реалій України,
зокрема, І. Сазонець [2], В. Вергун
[3], Л. Михайлишин, Т. Орєхова та
інші вчені. Виявлення пріоритет-
них форм та напрямів діяльності корпорацій в інфор-
маційному середовищі розглядали у своїх працях А. Мас-
лов [4], А. Ткач [5], О. Сазонець [6; 9], які сприяли вста-
новленню пріоритету корпоративних форм організації
сучасного бізнесу та пріоритету сфер розвитку корпо-
рацій в світі.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Дослідження умов розвитку корпорацій за допомо-

гою створення адекватних інституційних перетворень,
для умов ведення сучасного бізнесу зумовлює постанов-
ку таких цілей дослідження:

— визначення основних напрямів національних
стратегій з побудови цифрової економіки країн-лідерів
світового господарства;

— обгрунтування передумов інституційних перетво-
рень діяльності корпорацій в інформаційному середо-
вищі;

— розкриття передумов інституційних перетворень
діяльності корпорацій в інформаційному середовищі.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
 Передумови інституційних перетворень діяльності

корпорацій в інформаційному середовищі, за думкою
Маслова А.О., базуються на тому, що [4, с. 96—97]:

1) будь-який індивід, група осіб або організація в
будь-якій точці країни й у будь-який час можуть одер-
жати за плату або безкоштовно на основі автоматизо-
ваного доступу будь-яку інформацію й знання, не-
обхідні для їхньої життєдіяльності;

2) у суспільстві виробляється й доступна будь-яко-
му індивідові, групі або організації сучасна інформа-
ційна технологія;

3) наявна розвинена інфраструктура, що забезпечує
створення національних інформаційних ресурсів в об-
сязі, який відповідав би постійно прискорюваному нау-
ково-технологічному й соціально-історичному прогре-
су;

4) відбувається процес прискоренної автоматизації
й роботизації всіх сфер і галузей виробництва й управ-
ління;

5) відбуваються радикальні зміни соціальних струк-
тур, наслідком чого виявляється розширення сфери
інформаційної діяльності й послуг.

Широка база передумов інституційних перетворень
в сфері діяльності корпорацій зумовлює велику кількість
інститутів, що регулюють цей процес. Так, за думкою
Вергуна В.А., "це субординована сукупнісь формаль-
них… і неформальних… суспільних інститутів, що тісно
взаємодіють. Такими інститутами… в міжнародному
бізнесі виступають міжнародні та національні норматив-
но-правові акти, корпорація, держава, конкуренція,
міжнародний менеджмент і маркетинг, стратегія, міжна-
родні, регіональні та національні організації, різно-
манітні союзи, спілки та об'єднання бізнесменів
(підприємців), дипломатичні інституції, а також звичаї,
традиції, кодекси поведінки, морально-етичні норми,
прийняті у практиці ведення міжнародного бізнесу" [3,
c. 94].

У зв'язку, з таким широким трактуванням інститу-
ційного середовища діяльності корпорацій в умовах
інформатизації, дослідження пріоритетів та передумов
інституційних перетворень діяльності корпорацій в
інформаційному середовищі, доцільно розпочати з дос-
лідження основних стратегій розвитку інформаційного
середовища в національних економіках провідних країн
світу. На рисунку 1 узагальнено уявлення щодо домінант
національних стратегій побудови цифрової економіки. За
думкою автора, з рисунка 1 слідуємо, що до таких домі-
нант відносяться: підтримка цифрових інноваторів, но-
вих практик і рішень, доступ, можливості та зручність ко-
ристувачів, поширення переваг цифрової економіки за
галузями, адаптація бізнесу і суспільства, соціальна взає-
модія в умовах нових викликів інформаційного середо-
вища, забезпечення безпеки та підвищення довіри
суб'єктів корпоративвних відносин один до одного, роз-
виток технічних та ділових навичок, мобілізація спеціаль-
них ресурсів, удосконалення інфраструктури діяльності
корпорацій, формування "розумних" мереж та техно-
логій, вдосконалення правового, комерційного контек-
сту діяльності корпорацій, нових форм залучення інвес-
тицій, розвитку системи державних послуг.
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Джерело: розроблено автором.

Рис. 1. Основні напрями національних стратегій з побудови цифрової економіки
країн-лідерів світового господарства
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Провідний вітчизняний науковець Ткач А.А. в свої
роботі "Інституціоналізація ринкової інфраструктури
в посттрансформаційній економіці" пов'язує активіза-
цію процесів інформатизації з процесами економічної
комунікації між суб'єктами господарювання: "…будь-
яка спеціалізація об'єктивно передбачає необхідність
обміну, будь-який просторовий розподіл потребує на-
явної можливості переміщення, будь-яка диференціа-
ція властивостей зумовлює встановлення зв'язків, пе-
редачу інформації" [5, с. 215]. Саме тому створення
інституційного середовища діяльності корпорацій в ін-
формаційній сфері є природним механізмом передачі
інформації, знань та технологій.

Перелічені напрями та особливості, можна ще трак-
тувати як форми створення передумов для розвитку
корпорацій в інформаційній сфері. Безпосередньо пер-
спективні напрямки розвитку діяльноті корпорацій в ІТ-
сфері за висновками Gartner — дослідницької та конса-
льингової компанії, що спеціалізується на дослідженні
ринків інформаційних технологій та "Goldman Sachs
Group" — одного з найбільш великих в світі інвестицій-
них банків, що є фінансовим конгломератом, який дос-
ліджує та інвестує в сфери банкінгу, торговлю цінними
паперами, інвесиційним менеджментом та іншими фінан-
совими послугами та працює перш за все з великими
інситуціними клієнтами представлено в таблиці 1.

Проаналізовані в таблиці 1
основні технологічні тренди в
сучасній економіці, є сучасними
проявами та конкретними фор-
мами реалізації розвитку еконо-
міки знань. Економіка знань, те-
оретичні положення інформац-
ійної економіки, теорії корпора-
тивної економіки тісно пере-
плітаються, тому не дарма один
з провідних фахівців-науковців в
сфері інформаційної економіки
Сазонець О.М. досліджуючи
проблеми економіки знань виок-
ремила основні функції корпо-
рації в сфері економіки знань:

— формування стратегії та
політики управління знаннями;

— придбання, засвоєння, пе-
редача знань (навчання персона-
лу);

— отримання або створення
власними силами нових знань;

— оцінка (облік, моніторінг)
знань і процесів їх виробництва;

— включення нових знань до
складу об'єктів інтелектуальної
власності, нематеріальних ак-
тивів;

— захист знань (забезпечен-
ня) інформаційної безпеки [9, с.
77].

Ці функції практично всі бу-
дуються на використанні інфор-
маційних систем, тому інститу-
ційне середовище, яке ство-
рюється для управління знання-
ми, одночасно адаптується і під
управління інформаціними тех-
нологіями. Достатньо проаналі-
зувати функції та напрями діяль-
ності Міністерства освіти і науки
України, для того щоб зрозумі-
ти, що рішення задач в сфері на-
бутя знань та розвитку інформа-
ційних технологій є споріднени-
ми. Ще одним прикладом, є
діяльнісь Державного агентства

з питань електронного урядування. Агенство було ут-
ворене 4 червня 2014 року шляхом перейменування Дер-
жавного агентства з питань науки, інновацій та інфор-
матизації України.

Слід зазначити, що державне агентство з питань
електронного управління України є відповідальним
координатором в Україні, який займається впроваджен-
ням електронного управління або електронного уряду.
Відмітимо, що електронне управління (е-урядування, е-
government, е-gov) відноситься до нової форми держав-
ного управління, заснованої на широкому використанні
сучасних інформаційних технологій (ІТ). Вагомим орга-
ном державного регулювання в сфері економіки знань
є Національна академія наук України, яка, не дивлячись
на свій академічний статус, має сучасні інноваційні роз-
робки та напрацювання в сфері економіки знань та
інформаційної економіки.

Інформаційні корпорації та корпорації, що ак-
тивно використовують у своїй діяльності ІТ-техно-
логії працюють в умовах обмеженності технічних ре-
сурсів. Для створення передумов інституційного роз-
витку середовища діяльності ІТ-корпорацій, необ-
хідно проаналізувати технічні параметри цього пи-
тання. Актуальність створення інституційного сере-
довища щодо запровадження інформаційних техно-
логій корпораціями підтверджується прогнозами

Тренд Характеристика 

1. Штучний 

інтелект і машинне 

навчання 

Включає такі технології, як глибоке навчання, нейронні мережі та обробку 

природної мови; дозволяє створювати комп'ютерні системи, здатні розпізнавати 

образи, передбачити певні зміни, адаптуватися і потенційно працювати 
автономно 

2. «Інтелек-

туальні»  

додатки 

Електронні додатки будуються на можливостях штучного інтелекту; базуються 

на розширеній аналітиці та спрямовані на забезпечення автономності різних 

бізнес-процесів 

3. «Розумні речі» Входять три категорії речей: роботи, дрони і автономні транспортні засоби; 

розвиток таких речей спрямований не тільки на їх автономність, але й на 

взаємодію без участі людини; застосування таких речей часто обмежується 

правовими та соціальними аспектами 

4. Віртуальна і 

доповнена 

реальність 

Віртуальна реальність і доповнена реальність покликані змінити взаємодію 

індивідів, створити ефект присутності; розвиток таких технологій направлений 

на розширення меж візуального занурення, підключення всіх органів почуттів 

людини 

5. Цифровий 

«близнюк» 

Передбачається, що речі будуть представлені цифровими двійниками, які 

представляють собою динамічну модель програмного забезпечення речей; це 

може бути використано для аналізу та моделювання реальних умов, поліпшення 

технологічних процесів, адаптації речей до змін; технологія може дозволити 
поєднувати фахівця і пристрій; двійники фізичних речей в поєднанні з 

цифровими зображеннями об'єктів та середовищ, а також людей, підприємств і 

процесів дозволять більш докладно деталізувати цифрове відображення 

реального світу для моделювання, аналізу та контролю 

6. Blockchain Являє собою розподілену систему, в якій угоди мінової вартості послідовно 

згруповані в блоки; технології пропонують моделі для додавання довіри в 

ненадійних середовищах і зниження розбіжності, забезпечуючи прозорий доступ 

до інформації в мережі 

7. Діалогові 

системи 

Можуть варіюватися від простого неформального, двонаправленого тексту або 

голосових даних до більш складних взаємодій; переходять від моделі, де людина 

пристосовується до комп'ютерів, до моделі, де комп'ютер «чує» і адаптується до 
бажаного результату людини; розмовні системи не використовують текст/голос в 

якості ексклюзивного інтерфейсу, але включають людей і машини для 

використання різних методів щоб комунікувати через цифрові пристрої 

8. Mesh App і 

архітектура 

обслуговування 

(додатки і сервіси) 

Передбачається створення «інтелектуальних» цифрових систем, що забезпечують 

роботу обладнання (інструментів); системи включають багатоканальну 

архітектуру, яка використовує «хмару» і обчислювальну техніку, контейнери і 

мікросервіси, а також спеціальні додатки; системи покликані підтримувати 

кількох користувачів в кількох ролях з використанням кількох пристроїв та обмін 

даними за кількома мережами; системи передбачають зміни в обладнанні та 

інструментах, а також нові практики 

9. Цифрові 
технологічні 

платформи 

Є «будівельними» блоками для цифрового бізнесу; кожна організація буде мати 
деяку суміш з п'яти цифрових технологічних платформ: інформаційних систем, 

обслуговування клієнтів, аналітики та інтелекту, Інтернету речей та бізнес-

екосистеми 

10. Архітектура 

безпеки, яка 

пристосовується 

Еволюція цифрових мереж, платформ і архітектур додатків означає, що безпека 

повинна стати рухомою і адаптивною. Питання безпеки враховуються при 

розробці інформаційних систем, додатків і рішень для інтернету речей; 

забезпечується багаторівневий захист, залучення користувачів, постійний аналіз 

поведінки користувачів 

Джерело: [7; 8].

Таблиця 1. Основні технологічні тренди в сучасній економіці
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корпорації Cisco у її налітичному звіті Zettabyte Era:
Trends and Analysis [10].

З проведеного дослідження можна зробити виснов-
ки, що глобальний IP-трафік за типом, сегментами та ре-
гіонами впродовж 2017—2021 рр. буде розвиватися так:
середньорічний темп зростання фіксованого Інтернету
буде складати 23 %, тоді як мобільні дані 46 %. Широко-
смуговий доступ до інтернету, або Broadband Internet
Access — Broadband доступ до Інтернету, з високою
швидкістю передачі даних за кількома каналами одночас-
но. Найближчим часом широкосмуговий доступ повністю
замінить комутований доступ абонентів, клієнтів один до
одного з використанням модему та телефонної мережі
загального користування. Значно більший обсяг зростан-
ня мобільних даних зумовлений об'єктивними причина-
ми. Мобільні дані містять у собі комплекс послуг досту-
пу до мобільного Інтернету. Під мобільним інтернетом
розуміють сукупну назву бездротових новітніх техно-
логій для доступу до глобальної мережі Інтернет. Зазна-
чимо, що він може використовуватись як мобільними
пристроями, так і стаціонарними, оскільки знижуються
витрати на прокладання фізичного доступу через кабелі.
Мобільний Інтернет стає все більш поширеним у зв'язку
з розвитком науково-технічного прогресу в сфері пере-
дачі інформації, створення мереж та розробки нових при-
строїв для користування Інтернетом.

Більшість нововведень та інвестицій в розвиток
інформаційних технологій буде припадати на ринок спо-

живачів — фізичних осіб. Це необхідно враховувати
корпораціям при формування маркетингової та конку-
рентної стратегій розвитку.

За регіональною ознакою ІР-трафік у країнах
Центральної і Східної Європи, зазначимо, що саме
до цього регіону в цій класифікації відноситься Ук-
раїна, буде зростати високими темпами. Це зростан-
ня буде складати 22%, що вище ніж у Північній та в
Південній Америці, проте нижче середньосвітового
рівня.

Значно вищими темпами у порівнянні зі середньо-
світовими, в країнах Центральної та Східної Європи
буде зростати середня кількість пристроїв і з'єднань на
душу населення у розрахунку до 2021 р. (табл. 3).

Як видно з даних таблиці 3, прогнозоване зростан-
ня середньої кількості пристроїв і з'єднань на душу на-
селення в Центральній і Східній Європі складе 9,1%, у
той час як у світі в цілому 8,5 %, Середній Схід і Африка
— 5,4 %, Латинська Америка — 7,0 %, Азіатсько-Тихо-
океанський регіон — 8,3 %. Варто відмітити, що в той
же час обмеженість людських ресурсів в країнах Цент-
ральної і Східної Європи призводить до незначних аб-
солютних показників поширення цього процесу, так у
країнах Центральної і Східної Європи показник
кількості інтернет-користувачів складає 356 млн, у той
час як у світі в цілому 4,6 млрд, Середній Схід і Африка
— 477 млн, Латинська Америка — 446 млн, Азіатсько-
Тихоокеанський регіон — 2,6 млрд.

Показник 

Роки Середньо-

річний 
темп 

зростання 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 

IP-трафік за типом (Петабайт на місяць) 

Фіксований 

Інтернет 

65942 83371 102960 127008 155121 187386 23 % 

Керована IP-

адреса 

22911 27140 31304 35226 38908 42452 13 % 

Мобільні дані 7201 11183 16646 24220 34382 48270 46 % 

За сегментом (Петабайт на місяць) 

Споживач 78250 99777 124689 154935 190474 232655 24 % 

Бізнес 17804 21917 26220 31518 37937 45452 21 % 

За регіонами (Петабайт на місяць) 

Азіатсько-
Тихоокеанський 

регіон 

33505 43169 54402 68764 86068 107655 26 % 

Північна Америка 33648 42267 51722 62330 73741 85047 20 % 

Західна Європа 14014 17396 21167 25710 30971 37393 22 % 

Центральна і 

Східна Європа 

6210 7451 8940 11016 13781 17059 22 % 

Латинська 

Америка 

5999 7502 9141 10861 12909 15464 21 % 

Середній Схід і 

Африка 

2679 3910 5538 7773 10941 15490 42 % 

Всього (Петабайт (PB) на місяць) 

Загальний IP-

трафік 

96054 121694 150910 186453 228411 278108 24 % 

Таблиця 2. Глобальний IP-трафік за типом, сегментами та регіонами  (2017—2021 рр. — прогнозування)

Джерело: складено автором за [10].

 2016 р. 
2021 р. 

(прогноз) 

Середньо-

річний 
темп 

зростання 

Кількість 

інтернет-
користувачів (% 

від населення 

регіону) 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон 1,9 2,9 8,3% 2,6 млрд (62 %) 

Центральна і Східна Європа 2,5 3,8 9,1% 356 млн (72 %) 

Латинська Америка 2,1 2,9 7,0% 446 млн (66 %) 

Середній Схід і Африка 1,1 1,4 5,4% 477 млн (28 %) 

Північна Америка 7,7 12,9 11,0% 334 млн (89 %) 

Західна Європа 5,3 8,9 10,9% 365 млн (87 %) 

Світ в цілому 2,3 3,5 8,5% 4,6 млрд (58 %) 

Таблиця 3. Середня кількість пристроїв і з'єднань на душу населення (прогнозування — 2021 р.)

Джерело: складено автором за [10].
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Що стосується якісних показників
розповсюдження інформаційних техно-
логій, то в країнах Центральної і Східної
Європи вони нижче ніж в інших регіонах
світу. Для покращання дослідження про-
ведено аналіз швидкості фіксованого ши-
рокосмугового доступу в Інтернет у пері-
од 2017—2021 рр. (табл. 4), як показав
аналіз даних таблиці 4 показник 9 % є са-
мим низьким у порівнянні з іншими регіо-
нами світу. Оскільки значний сегмент рин-
ку складають послуги для фізичних осіб,
найімовірнішою причиною цього показни-
ка є низька купівельна спроможність на-
селення в Україні та в інших країнах цьо-
го регіону. Середній показник у світі скла-
дає 14 %.

ВИСНОВКИ
Таким чином, дослідивши передумови інституц-

ійних перетворень діяльності корпорацій в інформа-
ційному середовищі ми визначили, що існує пріори-
тет корпоративних форм організації сучасного
бізнесу та пріоритет сфери розвитку корпорацій в
світі. Крім того, нами було встановлено, що найбільш
стрімкозростаючою сферою діяльності корпорацій
є сфера застосування ІТ-технологій. Основні техно-
логічні тренди в сучасній економіці є сучасними про-
явами та конкретними формами реалізації розвитку
економіки знань. Економіка знань, теоретичні поло-
ження інформаційної економіки, теорії корпоратив-
ної економіки тісно пов'язані. З точки зору когни-
тивно-наукових основ формування інституційного
середовища діяльності корпорацій, в умовах інфор-
матизації ми виокремили технічну, інноваційну та на-
укову складову цього процесу. З точки зору органі-
заційно-економічних основ формування інституцій-
ного середовища діяльності корпорацій в умовах
інформатизації, нами були визначені такі підходи в
цьому питанні: економічні фактори зовнішнього се-
редовища; політичні та нормативно-правові факто-
ри; соціально-культурні фактори; науково-техно-
логічні фактори; демографічні фактори; природно-
географічні фактори.
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Регіон 

Роки Середньо-

річний 
темп 

зростання 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

У світі 27,5 39,0 42,3 47,9 50,4 53,0 14 % 

Азіатсько-
Тихоокеанський регіон 

33,9 46,2 49,8 56,4 59,4 63,7 13 % 

Латинська Америка 9,3 11,7 13,6 15,0 17,6 20,5 17 % 

Північна Америка 32,9 43,2 51,0 57,5 65,0 74,2 18 % 

Західна Європа 30,2 37,9 40,7 46,9 49,3 53,6 12 % 

Центральна і Східна 

Європа 

29,2 32,8 36,0 39,0 41,6 45,5 9 % 

Середній Схід і Африка 29,3 39,0 46,0 51,6 59,2 67,4 18 % 

Джерело: складено автором за [10].

Таблиця 4.  Швидкості фіксованого широкосмугового доступу в Інтернет
(2017—2021 рр. — прогнозування), Мбіт/с


