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Конкурентоспроможність сектору інформаційної економіки в Україні
У процесі формування інформаційна економіка, будучи новітнім видом діяльності, набуває власних
характерних рис, які містять у собі суттєві зміни потреб інвесторів, виробників, споживачів та інших
учасників економічних відносин. Для створення конкурентоспроможної інформаційної економіки необхідна
державна підтримка високотехнологічних секторів економіки. Важливим завданням є створення правового
середовища, сприяння формуванню інтелектуального капіталу на основі досвіду інших країн. Впровадження
стратегії розвитку наукомістких секторів України є вирішальним кроком у створенні платформи для
поширення інформаційних технологій, нових конкурентоспроможних товарів. Метою статті є дослідження
питання переходу до інформаційної економіки, аналіз конкурентоздатності промисловості, визначення
можливостей розвитку інформаційної галузі. Вивчено також теоретичний аспект появи та становлення
категорії інформаційної економіки, узагальнено підходи до визначення цього поняття та його похідних,
досліджено суттєві ознаки інформаційного типу економічних відносин та їх головних складових. Описано
відношення між рівнем розвитку економіки та конкурентоспроможністю товарів вітчизняних підприємств,
розглянуто фактори, що впливають на розвиток наукомістких галузей в Україні, запропоновано рекомендації
стосовно сприяння розвитку наукомісткого сектору, зокрема інформаційно-технологічного.
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Конкурентоспособность сектора информационной экономики в Украине
В процессе формирования информационная экономика, будучи новым видом деятельности, приобретает
собственные характерные черты, содержащие в себе существенные изменения потребностей инвесторов,
производителей, потребителей и других участников экономических отношений. Для создания
конкурентоспособной
информационной
экономики
необходима
государственная
поддержка
высокотехнологичных секторов экономики. Важным заданием является создание правовой среды, содействие
формированию интеллектуального капитала на основе опыта других стран. Внедрение стратегии развития
наукоёмких секторов Украины является решающим шагом в создании платформы для распространения
информационных технологий, новых конкурентоспособных товаров. Целью статьи является исследование
вопроса перехода к информационной экономике, анализ конкурентоспособности промышленности,
определение возможностей развития информационной отрасли. Изучен также теоретический аспект
появления и становления категории информационной экономики, обобщены подходы к определению данного
понятия и его производных, исследованы существенные признаки информационного типа экономических
отношений и их главных составляющих. Описано отношение между уровнем развития экономики и
конкурентоспособностью товаров отечественных предприятий, рассмотрены факторы, влияющие на развитие
наукоёмких отраслей в Украине, предложены рекомендации касательно содействия развитию наукоёмкого
сектора, в частности информационно-технологического.
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