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РОЗВИТОК СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Інформаційні технології – одні з найважливіших досягнень діяльності 

людства. Використання інформаційних технологій дає можливість створити 
сприятливі умови для розвитку економіки, стимулювати зростання 
продуктивності праці та підвищення заробітної платні, полегшити організацію 
комунікацій на всіх рівнях управління, швидко знижувати матеріало- та 
енергоємність окремого виробництва і національної економіки в цілому [2, с. 289]. 

Інформаційні технології дали нові можливості для роботи і 
відпочинку,багато в чому полегшили працю і просто життя кожної сучасної 
людини. Теперішнє суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних 
технологій. Інформаційні технології передбачають вміння грамотно працювати 
з інформацією і обчислювальною технікою. Вони дуже швидко перетворилися 
на життєво важливий стимул розвитку не тільки світової економіки, а й інших 
сфер людської діяльності. На сьогодні практично неможливо знайти сферу, в 
якій зараз не використовуються інформаційні технології.  

Розвиток світової економіки останніми роками визначається істотним 
впливом інформаційно-комунікаційних технологій, їх широким використанням 
в усіх сферах людської діяльності. У розвинутих країнах відбувся перехід від 
індустріальної до інформаційної сервісно-технологічної економіки, при цьому 
більша частина ВВП забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, 
зберігання й поширення інформації та знань. Ключовою основою переходу до 
суспільства знань було усвідомлення урядами важливості побудови 
інформаційного суспільства [5, с. 221]. 

Індустрія інформаційних технологій породжує нові види інформаційних 
продуктів. Інформаційний продукт (ІП) виступає у вигляді програмних засобів, 
баз даних і служб експертного забезпечення. ІП у формі різного роду 
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інформації є джерелом людських знань. Діяльність інтелектуальних 
працівників більшою мірою залежить від змісту, точності і своєчасності 
одержуваної інформації. Інформаційна частина ІП розширює кругозір людей, 
дозволяє ефективніше використовувати ресурси, а розважальна забезпечує 
дозвілля. Якість і доступність обох складових роблять істотний вплив на 
відчуття самозадоволення окремої людини [4, с. 76]. 

Однією з тенденцій розвитку ІП є здатність, до взаємодії між всіма 
фізичними і логічними елементами системи. Один з найважливіших чинників 
для забезпечення сумісності взаємодії – є поява нових стандартів на програмні і 
апаратні засоби, дисплеї, бази даних і мережі, що потягнуло за собою процеси 
стандартизації. 

Нові технології є головною рушійною силою на додаток до існуючих сил 
світового ринку. Всього декілька ключових компонентів – мікропроцесори, 
локальні мережі, спеціалізовані АРМ, датчики, програмовані контролери – 
перетворили на реальність концепцію автоматизованого підприємства. Проте в 
даний час технологія може бути і стримуючим чинником: відсутність здібності 
до взаємодії засобів автоматизації робить нераціональною її реалізацію. Це 
обумовлено вибуховим розширенням ІТ, внаслідок чого стандартизація 
продуктів не встигає за технічними стандартами. З іншого боку, в результаті 
активнішої маркетингової діяльності і успіхів в розповсюдженні ІП, захоплення 
великої ринкової частки якою-небудь компанією, її продукт стає стандартом 
для всіх інших [1, с. 107]. 

Однією з основних тенденцій розвитку інформаційних технологій є 
глобалізація інформаційного бізнесу. Чисто теоретично будь-яка людина (або 
фірма) є сьогодні можливим споживачем інформації. Тому можливості 
інформаційного ринку як і раніше є безмежними, хоч і існує досить жорстка 
конкуренція між основними виробниками. До традиційно сильних виробників, 
таких, як США, Японія, Франція, Великобританія і ФРН, останніми роками 
додалися фірми Австралії, Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру і ін. Однією з 
головних причин інтенсифікації світової конкуренції є розповсюдження попиту 
на конкретні види ІТ у світовому масштабі. Наявність п’яти основних чинників 
обумовлює цей процес: різний рівень знань у області ІТ, що визначає темпи її 
розповсюдження, які варіюють в широких межах залежно від сфери 
застосування і від особливостей країни; співвідношення «вартість – 
ефективність» ІТ; урядова підтримка; стандартизація; порівняльні переваги 
співіснуючих і взаємозамінних технологій. [3, с 171]. Забезпечення бізнесу 
включає споживання продукції і послуг ІТ в ході реалізації різних видів ділової 
діяльності: закупівлі, обслуговуванні, маркетингу, фізичного розповсюдження 
продукції і інші стадії створення доданої вартості.  

Один з напрямків розвитку сучасних інформаційних технологій є 
інформатизація освіти – процес забезпечення сфери освіти методологією та 
практикою розробки та оптимального використання сучасних або, як їх 
прийнято називати, нових інформаційних технологій, орієнтованих на 
реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання. 

Процес інформатизації так само торкнувся і економічних галузей. Їх 
радикальне вдосконалення і пристосування до сучасних умов стало можливим 
завдяки масовому використанню новітньої комп’ютерної і телекомунікаційної 
техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-
управлінських технологій. Засоби і методи прикладної інформатики 
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використовуються в менеджменті і маркетингу. Нові технології, засновані на 
комп’ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур 
менеджменту, його регламенту, кадрового потенціалу, системи документації, 
фіксування і передачі інформації [1, с. 109]. 

При впровадженні нової інформаційної технології в організації необхідно 
оцінити ризик відставання від конкурентів у результаті її неминучого старіння з 
часом, тому що інформаційні продукти, як ніякі інші види матеріальних 
товарів, мають надзвичайно високу швидкість змінюваності новими видами або 
версіями. Періоди змінюваності коливаються від декількох місяців до одного 
року. Якщо в процесі впровадження нової інформаційної технології цьому 
фактору не приділяти належної уваги, можливо, що до моменту завершення 
перекладу фірми на нову інформаційну технологію вона вже застаріє і 
прийдеться вживати заходів до її модернізації. Такі невдачі з впровадженням 
інформаційних технологій звичайно пов’язують з недосконалістю технічних 
засобів, тоді як основною причиною невдач є відсутність або слабка 
пропрацьованість методології використання інформаційної технології [4, с. 80]. 

Для сучасних умов характерне застосування високоефективних 
внутрішньофірмових систем інформації, що ґрунтуються на використанні 
найновіших інформаційних технологій, зокрема єдиної локальної комп’ютерної 
мережі.З розвитком сучасних інформаційних технологій зростає прозорість 
світу, швидкість і обсяги передачі інформації між елементами світової системи, 
з’являється ще один інтегруючий світової фактоють ще більші відкриття у 
сфері інформаційних технологій. 

Сучасні інформаційні технології міцно увійшли в наше життя. Сучасне 
суспільство навряд чи можна уявити без інформаційних технологій. 
Перспективи розвитку обчислювальної техніки сьогодні складно уявити навіть 
фахівцям. Проте, зрозуміло, що в майбутньому нас чекають ще більші 
відкриття у сфері інформаційних технологій. І якщо темпи розвитку 
інформаційних технологій не скоротяться (а в цьому немає ніяких сумнівів), то 
це відбудеться дуже скоро. 
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