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ІТ РИНОК ЯК ПРОВІДНИК РОЗВИТКУ ДИЗРУПТИВНИХ ІННОВАЦІЙ

Стукало Н.В., Краснікова Н.О., Балаш О.О.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

В статті розглянуті концептуальні основи, драйвери та наслідки впровадження іновацій через вплив  
ІТ-галузі на світовий ринок послуг. Проаналізовані особливості функціонування ІТ ринку у глобально-
му вимірі, а також окремі його сегменти у контексті розповсюдження дизруптивних іновацій. Виявлені 
основні тенденції та закономірності, визначені причини інтеграції ІТ із класичними бізнес-вертикалями. 
Також визначені основні ризики і можливості, що виникають в процесі стрімкої технологічної еволюції.
Ключові слова: ІТ ринок, іновації, інформаційні технології, технологічні стратегії, онлайн-платформи, 
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Постановка проблеми. Суспiльство стоїть 
на порозi великих змiн, а винаходи, якi 

ранiше розглядалися лише в науковiй фантастицi, 
такi як штучний iнтелект та пiдключенi пристрої, 
що дозволять нам пiдключатися до глобаль-
ної технологiчної мережi та винаходити так, як 
нiколи ранiше [1]. Пiдприємства автоматизову-
ють надскладнi завдання, зменшують виробничi 
витрати та виходять на новi ринки. 

Глобальний ринок інформаційних послуг дуже 
сегментований та складний завдяки 3 основ ним 
факторам:

– розмивання кордонів між класичною га-
луззю та чистими представниками ІТ;

– активна експанція ринку новими учасни-
ками з більш високою продуктивністю портфелю 
ІТ послуг та комплексними пропозиціями;

– експоненціальне впровадження техноло-
гій у всі сфери бізнесу, що штовхає ІТ-ринок до 
ресегментування та підкорення новостворених 
ринкових ніш.

Актуальнiсть даної роботи полягає в тому, що 
сучасна глобальна економiка переживає значнi 
зрушення, що виникають завдяки успiхам у про-
грамному забезпеченнi. Ринок iнформацiйних 
технологiй невпинно розширюється i набуває 
нових рис, а iнновацiї програмного забезпечен-
ня змiнюють наше повсякдення, інтегруючись із 
класичними секторами економіки. 

Але технологiчнi змiни не тiльки вiдкривають 
новi горизонти, а i висувають новi ризики, що 
пов'язанi iз конфiденцiйнiстю, безпекою та пору-
шеннями роботи iнформацiйних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Перші дослідження у області дослідження тенден-
цій та змін технологічного фундаменту суспільства 
були проведені М. Кондратьєвим, Й. Шумпетером 
та С. Кузнєцом. Одним із теоретичних базисів да-
ного дослідження виступила праця К.М. Шваба 
«Четверта промислова революція», який аналізує 
витоки і досліджує вплив на сучасне життя техно-
логічної революції, що втілила у реальність техно-
логії штучного інтелекту, роботизації, трьохвимір-
ного друку, біо- та нанотехнологій та ін.

Актуальністю і проблемами розвитку ІТ на 
економічний розвиток країни були присвяче-
ні праці таких вчених, як Д. Белл, А. Тоффлер, 
П. Друкер, Я. Жаліло, М. Кастельс, О. Карпенко, 
Р. Радзієвська, Л. Огунсола, К. Князев та інші.

Але поза увагою вчених залишаються питання 
оцінки та зменшення ризиків, що пов’язані із комп-

лексом дизруптивних змін, які чинить ІТ індустрія 
на класичні сектори економіки. Також мало проана-
лізовані процеси інтеграції ІТ із класичними галу-
зями, їх драйвери, позитивні та негативні ефекти 
цього взаємопроникнення та технологічної експансії.

Метою статті є визначення ролі ІТ ринку 
у процесах глобальних змін суспільного життя, 
що нас очікують, з’ясувати особливості і ризики, 
які можуть виникнути у цьому бізнес-сегменті.

Виклад основного матеріалу. Iнформацiйнi 
технологiї в значнiй мiрi визначили обличчя су-
часної свiтової економiки, ставши одним з клю-
чових якісних чинникiв економiчного розвитку, 
що iстотно впливає на конкурентоспроможнiсть 
суб'єктiв ринку окремих держав у свiтовiй 
економiцi. Iнформацiйнi технологiї (або IТ) – 
новiтнiй товар на свiтовому ринку, що представ-
ляє результати творчої дiяльностi фахiвцiв i 
спрямований на обробку, аналiз i зберiгання 
масивiв iнформацiї в цифровiй формi [2]. 

Досягнення інформаційних технологій (ІТ) 
та глобального підключення в поєднанні з хвиля-
ми економічної лібералізації дали поштовх ново-
му виміру глобалізації: транскордонній торгівлі 
послугами (або cross-border trade, згідно класи-
фікації ГАТС). Сектор послуг неухильно зростає, 
і в розвинутих країнах вони займають в середньо-
му 73% ВВП та 70% зайнятості, а також 51% ВВП 
та 35% зайнятості у країнах, що розвиваються [3].

Основними сегментами ринку інформаційних 
технологій (ІТ) є:

– комп'ютернi та iнформацiйнi послуги;
– послуги передачi даних;
– розробка програмного забезпечення;
– роялтi та лiцензiйнi платежi за право ко-

ристування програмним забезпеченням;
– комп'ютерне обладнання (як вид техно-

логiї у вираженому видi).
Рада Свiтового Економiчного Форуму визна-

чила такi мегатренди послуг та програмного за-
безпечення, якi формують суспiльство [4]:

1. Люди та Iнтернет. Як люди спiлкуються 
з iншими, iнформацiя та свiт навколо них транс-
формується через комбiнацiю технологiй. 

2. Обчислювальна технiка, зв'язок та зберiгання 
скрiзь. Триваюче стрiмке падiння розмiрiв 
та вартостi технологiй обчислень та зв'язкiв за-
безпечує експоненцiальний рiст потенцiалу для 
доступу та використання Iнтернету. 

3. Iнтернет речей. Впроваджуються меншi, 
дешевi та розумнiшi сенсори – у будинках, одязi 
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та аксесуарах, мiстах, транспортних та енерге-
тичних мережах, а також виробничих процесах.

4. Штучний iнтелект (AI – Artificial Intelligence) 
та великi данi (або Big Data). Експоненцiальна 
оцифровка створює експоненцiально бiльше да-
них – про все i про всiх. Паралельно розвивається 
проблема програмного забезпечення, i програма 
здатна вивчати i швидко розвиватися самостiйно. 

5. Економiка розподiлу та розподiл довiри. 
Iнтернет iнiцiює перехiд до мереж та платформ-
них соцiальних i економiчних моделей. Активи 
можна розподiляти, створюючи не просто новi 
ступенi ефективностi, а й цiлi новi бiзнес-моделi 
та можливостi для соцiальної самоорганiзацiї. 

6. Оцифровка матерiї. Фiзичнi об'єкти «дру-
куються» iз сировини через аддитивний або 
3D-друк – процес, який повнiстю трансформує 
процес виробництва та дозволяє друкувати про-
дукти вдома i створює цiлий комплекс можли-
востей для здоров'я людей.

За даними консалтингової компанії IDC, сві-
това індустрія інформаційних технологій пере-
вищила 4,5 трлн дол у 2017 р. Якщо очікування 
зростання справджуватимуться у наступному 
році, витрати перейдть позначку 4,8 трлн дол [5].

Сполучені Штати є найбільшим регіоном рин-
ку IT у світі за капіталізацією, що становить 
31% від загальногосвітової вартості наданих  
ІТ-послуг, або приблизно на 1,5 трильйона дола-
рів на 2018 р. У США, як і в багатьох інших кра-
їнах, технологічний сектор є одним із найбільш 
значущих складників як національного (до 35%), 
так і світового ВВП [6]. 

Сегментуючи ринок IT на складові за різними 
параметрами, традиційні категорії обладнання, 
програмного забезпечення та послуг складають 
53% загальної суми. Інша основна категорія – 
телекомунікаційні послуги – становить 30% [7]. 
Реш та 17% охоплює різні нові технології, або ті, 

які не входять до однієї з традиційних сегментів, 
або включають декілька категорій, що є прикла-
дом багатьох вирішальних ІТ-рішень, які вклю-
чають елементи обладнання, програмного забез-
печення та сервісу (наприклад, рішення у рамках 
IoT (Ιnternet of things, aбо інтернет речей)).

За сегментами розмiру фiрм, найбiльша 
кiлькiсть зосереджена у сегменті середнiх фiрм 
iз показником 31,7% у 2017 р. Порiвняно iз 2016 р, 
сегмент великих фiрм зменується з 25% до 23,8% 
[8]. Це пояснюється процесами роздiлення 
компанiй i бiльш глибокою спецiалiзацiєю у пев-
нiй галузi. Визначальним є те, що серед IТ-ком-
панiй поширене поняття мiкрофiрми: незнач-
на кiлькiсть працiвникiв через велику технiчу 
ємнiсть i вартiсть робiт можуть мати надвисокi 
показники доходу на працiвника.

Промисловi та iншi галузi бiзнесу прагнуть 
застосовувати новi технологiї для пiдвищення 
ефективностi та економiї коштiв. Наразi у сучас-
ного бiзнесу iснує багато завдань, якi мають на 
метi забезпечити iнновацiї за допомогою нових 
технологiй та процесiв.

Звiт про вертикальнi галузi промисловостi 
Forbes 2017 р. вiдстежує дiяльнiсть IТ-компанiй 
в наступних галузях промисловостi та їх 
пiдвертiкалах. 13 з 27 вертикалей виробляють 
вiд 1 до 3 млрд дол у ACV (рiчна вартiсть кон-
тракту). Найбiльша вертикаль, телекомунiкацiйнi 
послуги, була бiльша у 200 р. за найменшу, 
напiвпровiдники [9]. Телекомунiкацiйнi послу-
ги та друга по величинi вертикальна галузь для 
аутсорсингових послуг, банкiвська справа, скла-
дають 40,8 вiдсотка вiд загального обсягу ACV 
(Average Cumulative Value) – див. рис. 1. 

За оцiнками Forbes, клiєнти G2000 (спецiальна 
вибiрка IТ-компанiй за iндустрiями) у 26 верти - 
кальних галузях промисловостi уклали 505 кон - 
трактiв в 2016 р., а колективний TCV (Total 

 
Рис. 1. Сумарнi рiчнi показники ACV за вертикалями галузей, млрд дол, 2017 р. 

Джерело: [9]
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Cumulative Value – загальної кумулятивної цін-
ності) склав 63,7 млрд. дол. як показано в додат-
ку А. П'ятнадцять рiзних вертикалiв виробляють 
мiнiмум принаймнi 1 млрд. дол у загальнорiчнiй 
вартостi контрактiв. 

За кiлькiстю i вартiстю контрактiв лiдером 
є вертикаль банкiнгу (кiлькiсть контрактiв 
найбiльша – 57 iз TCV у 7,6 млрд дол) що вка-
зує на значний попит на IТ-послуги с боку 
фiнансових установ, а також необхiдностi за-
провадження i оптимiзацiї нових бiзнес-моделей. 
Другою стала вертикаль споживчого сектору, що 
виражає попит з боку споживачiв у повсякденних 
додатках, нових рiшеннях для дому та дозвiлля, 
оптимiзацiї робочого часу тощо. 

Сьогоднішній технологічний ландшафт існує 
у форматі ”as-a-service”. Інтерактивний вірту-
альний «робочий стіл» може стати джерелом 
програмного забезпечення – завдяки хмарним 
рішенням готовою бути готовою інфраструкту-
рою для вирішення задачі будь-якої технологіч-
ної складності, що може бути доставлене клієнту 
подібно до комунальних послуг [10].

Клієнти стають все більше орієнтованими на 
те, щоб гнучка модель дозволяла швидкий і на-
дійний сервіс, передбачуваність та вміння підтри-
мувати усю ІТ-інфраструктуру. Але компаніям 
доведеться інвестувати в удосоналення навичок 
персоналу та розвиток робочої сили, аби більше 
скористатися перевагами цього сегменту ринку.

Топ-5 драйверами ринку ”as-a-service” 
з більш складними операціями стають [8]:

– на 53% більше потоків даних для управ-
ління і аналізу;

– розширення нових бізнес-вертикалей 
та моделей на 49% більше;

– на 48% збільшились замовлення клієнтів 
на більш складні та комплексні технічні завдання;

– збільшення на 48% впровадженнь нових 
технологій в портфоліо;

– збільшення ємкості ринку на 38%.
Головним мегафактором, що штовхає галузь 

уперед та зумовлює шалений інвестиційний попит 
на акції ІТ-компаній, є інтеграція класичних бізнес-
вертикалей із ІТ через їх співробітництво, взаємо-
дію та появу низки взаємоінтегрованих продуктів 
новітнього покоління. Розглянемо ці фактори у роз-
різі взаємодії класичного ІТ з окремими галузями.

Щодо ринку фінансових послуг та банкінгу, 
основноположним фактором, що штовхає гло-
бальні банки та компанії на використання послуг 
ІТ ринку є стагнація сучасної глобальної фінан-
сової системи, що змушує мінімізувати ризики 
та зміцнити лояльність клієнтів [11]. Висока кон-
куренція у фінансовому секторі мотивує банки 
шукати нові шляхи захисту маржинальності: ре-
зультатом стає модернізація банківських послуг, 
оптимізація взаємодії з клієнтами та зниження 
витрат та нові продукти.

 Поруч із цим ростаюча кількість невели-
ких офшорних компаній із низькими витратами 
на оплату праці зменшує витрати на технології 
та створює тиск на маржу постачальників по-
слуг. Також цифрова та фінансова обізнаність 
споживачів-міленіалів, що віддають перевагу 
електронному обслуговуванню є важливим фак-
тором тиску на банку та фінансові установи.

На рис. 2 спостерігаємо, що фірми фінансової 
галузі невпинно збільшують витратну частину 
бюджету на просунуті технології та їх впрова-
дження низкою спецiалiстiв провiдних консал-
тингових та дослiдницьких центрiв. 

 

 
Рис. 3. ROE банків основних регіонів світу, 2017, %

Джерело: [12]

Рис. 2. Глобальні витрати на ІТ фінансовими фірмами, 2015-2020
Джерело: [11]
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Популярність та високий попит на інтеграцію 

класичного банкінгу та фінансового інжинірин-
гу з новітніми онлайн-платформами, сучасними 
хмарними рішеннями для банків та залучення АІ 
до процесів прийняття рішень і оцінки банків-
ських ризиків є результатом стагнації ROE бан-
ків в усіх регіонах світу.

Важливу роль ІТ грає у трансформації авто-
мобільної галузі. Основними факторами інтегра-
ції ІТ з класичним сектором авто є:

– перенесення уваги виробників обладнан-
ня (виробника оригінального обладнання) на роз-
виток автономних транспортних засобів;

– інтеграція інформаційно-розважальної 
та телематичної інформації;

– жорсткі правила безпеки;
– оновлення внутрішнього інтерфейсу для 

компонентів програмного забезпечення.
Класична галузь охорони здоров’я та біотех-

нологій зазнає найбільших змін, що спричинено 
такими факторами впилу ІТ-компаній на цей 
сегмент ринку: 

– 3D-друковані та VR-пристрої, біосенсори 
та трекери потребують розширеного програмного 
забезпечення;

– витрати на охорону здоров'я збільшаться 
з 7,6% до 9,5% у період між 2015 і 2020 роками;

– державна підтримка ІТ-рішень у сфері 
охорони здоров'я;

– зниження цін на витрати на охорону 
здоров'я зростає з боку платних цін;

– зростання уваги на поліпшенні якості об-
слуговування та клінічних наслідків;

– підвищення використання аналізу Big Data;
– створення відповідальних організацій 

з нагляду та аналітики даних паціентів та історій 
хвороб (протокольні послуги) [8].

Прогноз глобальних витрат на охорону 
здоров’я Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я вказує на їх щорічне збільшення кож-
ного року на 8-12%, що випливає з існуючого 
тренду 2013-2018 рр. 

Близькі відносини з біологією та ІТ індустрі-
єю неминучі. Збільшення інвестицій та співпраця 
цих двух секторів сприяє оптимістичному зрос-
танню доходів і є найбільш перспективною вер-
тикаллю для ІТ-компаній з CAGR 30-35%.

Щодо ринку телекомунікаційних послуг, зни-
ження маржі в класичній галузі телекому підштов-
хує постачальників до пошуку нових стратегічних 
переваг – переміщення послуг у більш глибокі 
та всебічні ІТ-сегменти з більш високим рівнем 
та якістю послуг, що забезпечить лояльність та при-
ток нових клієнтів, витримає жорстке суперництво 
з ІТ-гігантами-топ-5 та розширить ринкову нішу. 
Основними драйверами цього факту є:

– попит на більш ефективне зберігання да-
них через великий обсяг інформації;

– системна інтеграція між постачальника-
ми з ціллю уникнути витрати побічної дорожньої 
інфраструктури (що призведе до зниження до-
ходів) та досягнення більш ефективного викорис-
тання даних клієнтів;

– розвиток мереж як національних активів;
– зміна лідерства від традиційних опера-

торів зв'язку до цифрових гігантів (наприклад, 
Google, Microsoft і Facebook) [13]. В центрi три-
валої хвилi iнновацiй є технологiчна iндустрiя, i 

зокрема набiр суперконкурентiв на базi США пiд 
назвою «Big Five» або «Велика п'ятiрка»: Alphabet 
(Google), Amazon, Apple, Facebook, Microsoft.

В даний час кожен з них вже є домiнуючим 
у своїх сферах – високоякiсних пристроях, мага-
зинах дистрибуцiї цифрових ресурсiв та додат-
ках, онлайн-пошуку та рекламi, соцiальних ме-
режах, електроннiй комерцiї, хмарних сервiсах 
та продуктивностi програмного забезпечення – 
вони активно розгортаються на новi пiдприємства. 

Багато iнших технологiчних гравцiв ро-
блять сильнi зусилля, щоб вiдновити i створи-
ти стiйкий бiзнес. На цьому пiдгрунтi створив-
ся сегмент «Next 20»: найбiльшi американськi 
технологiчнi компанiї пiсля «Big Five» на основi 
вартостi пiдприємства: Adobe, Analog Devices, 
Applied Materials, Broadcom, Cisco Systems, Dell 
Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc.,  
IBM, Intel, Intuit, Micron, Nvidia, Oracle, 
Qualcomm, Salesforce.com, Symantec, Texas 
Instruments, VMware i Western Digital [12]. 

Ринкова конкуренцiя тяжiє ще з п'яти iнших 
компанiй, всi вони розташованi в Китаї: Alibaba, 
Baidu, Huawei, JD.com i Tencent. Високо успiшнi 
на своїх внутрiшнiх ринках цi компанiї розши-
рюють свою сферу застосування по всьому свiту; 
Наприклад, Huawei активно працює за межами 
Китаю вже бiльше 10 рокiв.

Слiд зазначити заключну арену конкуренцiї: 
такi сектори, як промисловi операцiї, фiнансовi 
послуги та охорона здоров'я, де ведуться битви 
за домiнування в «iнтернетi речей» та сумiжних 
областях. Сумарний дохiд цих компанiй росте i 
вони впевнено займають нiшi ринку, що повязанi 
з певними iндустрiями. Це такi компанiї як 
Accenture, Capgemini, Cognizant, DXC Techno-
logy, Infosys та iншi.

Як зазначив генеральний директор GE Джефрi 
Iмельт, створенi компанiї у багатьох традицiйних 
областях не мають iншого вибору, як стати чи-
мось бiльшим, нiж програмнi компанiї. Напри-
клад, завдяки платформi Predix, компанiя GE 
переорiєнтувала себе на цифрову та програмну 
компанiю та розвиває лiдерськi позицiї в "про-
мисловому iнтернетi речей".

Кiлька керiвникiв компанiй галузi охорони 
здоров'я, зокрема генеральний директор Aetna 
Марк Бертолiнi, почали створювати технологiчнi 
платформи для виявлення витрат та перетво-
рення загальної системи.

Телекомунiкацiйнi компанiї, у тому числi 
Verizon та AT & T, iнвестують в 5G, IoT, контент, 
рекламу та новi технологiї розподiлу [6]. В iнших 
мiсцях, що розвиваються, таких, як блокчейн, до-
повнена та вiртуальна реальнiсть, не виявлено 
чiткого лiдера, але тут також можуть конкурувати 
компанiї з вертикалi фiнансових послуг або медiа.

Щодо перспектив ринку програмного забезпе-
чення, то вiн зберiгає досить впевнене зростання 
в порiвняннi з iншими сегментами IТ-галузi. Про 
це свiдчать данi аналiтикiв International Data 
Corporation (IDC) i Gartner.

За прогнозами IDC, в 2018 р. продажi IТ-послуг 
в глобальному масштабi перевищать 471 млрд дол, 
збiльшившись на 7% вiдносно минулого року. Ця 
оцiнка зроблена без урахування коливань курсiв 
валют [8]. Як змiниться ситуацiя з урахуванням 
валютного фактора, експерти не уточнюють.
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Аналiтики Gartner вважають, що ринок кор-

поративного ПО зростатиме найвищими темпами 
щодо iнших сегментiв IТ-галузi. У 2016 р. продажi 
IТ-послуг пiднялися на 5,3% (до 326 млрд дол), а 
в 2017-2018 рр. очiкується збiльшення на 7,6% i 
8,6% – до 351 i 381 млрд дол вiдповiдно [13].

Занепокоєння щодо безпеки даних та конфi-
денцiйностi за кордоном стали потенцiйними тор-
говельними бар'єрами для глобальних ІТ-фiрм. 
Продавцi висувають обмеження щодо транскор-
донних потокiв передачi даних в Азiї, якi заборо-
няють офшорiнг будь-якої обробки банкiвських 
та телекомунiкацiйних даних i, як наслiдок, не-
гативно впливають на їх продаж.

Одним з найбiльш поширених прiоритетних 
напрямiв розвитку для компанiй сьогоднi є IoT 
та його рiзноманiття компонентiв, включаючи дат-
чики, виконавчi елементи, з'єднання, аналiтика 
в реальному часi та керованi послуги. Багато 
компанiй, швидше за все, виграють значно через 
стовiдсотковi темпи зростання IТТ. За даними 
Gartner, встановлена база пiдключених пристроїв 
зросте з приблизно 6,5 мiльярдiв доларiв у 2018 р. 
до бiльш нiж 20 млрд до 2020 р. [5].

Через поширення i лiбералiзацiї торгiвлi  
IТ-послугами, суспiльство i свiтове господарство 
вцiлому отримує цiлий ряд позитивних перспек-
тив та ефектiв [7]: збiльшення ефективностi при-
йняття рiшень; пiдвищена прозорiсть; пiдвищення 
та швидкiсть взаємозв'язку мiж окремими особами 
та групами;змiцнення свободи слова; бiльш ефек-
тивне використання державних послуг; доступ до 
навичок, бiльша зайнятiсть, змiна типiв робочих 
мiсць; розширений розмiр ринку та розширення 
електронної комерцiї; поглиблення громадянської 
участi; демократизацiя / полiтичнi зрушення; 
розширення обмежень особистої пам'ятi.

Кожен місцевий ринок має свої власні пра-
вила, що регулюює конфіденційність, безпеку 
та обробку даних, що переміщуються або в меж-
ах кордонів, а проблема кібербезпеки все більше 
викликає занепокоєння серед потенційних інвес-
торів. Основними зовнішніми ризик-факторами 
для ІТ компаній стають:

1. Високе конкурентне середовище.
2. Політичні ризики.
3. Ризик безпеки для комп'ютерних мереж.
4. Відмова від офшорінгу та поява додатко-

вих ризиків від оподаткування.
5. Ведення бізнесу в умовах нестабільного 

економічного середовища, що результує у великі 
збиткі трансляційного характеру.

6. Локальна диференціація та складність 
управління через складні організаційні структури.

Однак поруч iз позитивними зрушеннями, що 
пропонують технологiчнi змiни та розширення 
IТ-продуктiв, iснує низка ризикiв, що торкають-
ся як i глобальних систем, так i приватного жит-
тя людей [10]:

1. Порушення конфiденцiйностi та потенцiйний 
нагляд за приватним життям.

2. Зниження безпеки даних.
3. Ескапiзм i залежнiсть вiд гаждетiв.
4. Пiдвищене вiдволiкання та розлади уваги.
5. Крадiжка персональних i фiнансових даних.
6. Iнтернет-залякування та переслiдування.
7. Групова думка в групах iнтересiв 

та збiльшення поляризацiї суспiльств.

8. Поширення неточної iнформацiї (необ-
хiднiсть управлiння репутацiєю).

9. Вiдсутнiсть прозоростi, коли окремi особи 
не мають доступу до iнформацiйних алгоритмiв 
(для новин та iнформацiї).

10. Полiтична фрагментацiя.
11. Зменшення зайнятостi i попиту на 

неквалiфiковану працю.
12. Складнiсть систем i втрата контролю.
Вирiшення частини ризикiв, що були зазна-

ченi, можливе тiльки при реалiзацiї заходiв 
захисту авторських i патентних прав в галузi 
iнформацiйних технологiй та низки правових 
державних i корпоративних практик удоскона-
лення бiзнес-стратегiй.

Найбiльш поширеною практикою в свiтi ста-
ло визнання програмного забезпечення об'єктом 
авторського права i його розгляд як результа-
ту творчої дiяльностi його розробника. Такий 
пiдхiд, незважаючи на очевиднi переваги, має i 
певнi небезпеки для авторiв, центральною з яких 
є неможливiсть забезпечення захисту прав твор-
ця в повному обсязi [9]. 

Найбiльш широкi можливостi для прода-
жу програмного забезпечення знаходяться 
в консультацiях з розробки та застосування 
iнтернет-систем та програм, банкiвських даних 
та програмного забезпечення для зв'язку i офiсної 
автоматизацiї, безпеки, кiбербезпеки, освiти, роз-
робки додаткiв, управлiння операцiями, систем-
ної iнтеграцiї, аутсорсингу, хмарних обчислень, 
великi рiшення для обробки даних, вiртуалiзацiя 
клiєнтiв, унiфiкованих комунiкацiях (такi як 
конвергенцiя голосових, вiдео та мереж передачi 
даних), архiвування, керування вмiстом та доку-
ментами, бiзнес-аналiтика та IТ-консалтинг [12]. 

Основними кiнцевими користувачами ста-
нуть промисловiсть, фiнансовi послуги, держав-
не управлiння, виробництво, телекомунiкацiї, 
торгiвля, охорона здоров'я, енергетика, дистри-
буцiя та електронний банкiнг.

Попит на багатофункцiональнi рiшення без-
пеки та програмне забезпечення безпеки суттєво 
зростає. Технологiї безпеки є важливим фунда-
ментальним елементом для багатьох провiдних 
факторiв зростання на ринку iнформацiйних 
технологiй сьогоднi, включаючи веб-сервiси, 
рiшення для кiбербезпеки та цифровi послуги 
iдентифiкацiї.

Iнша важлива технологiчна стратегiя, що вико-
ристовується компанiями, полягає у партнерствi 
з метою просування конкретної галузi або по-
будови кiнцевих рiшень для споживачiв, якi 
використовують найкращi можливостi. Яскра-
вим прикладом стає нещодавно започатковане 
партнерство мiж IBM та Cisco. Орiєнтацiя на 
збiльшення доходiв у таких галузях, як AI та IoT 
задля компенсування зниження продажiв у бiльш 
традицiйних областях, пропонує можливостi 
когнiтивної та бiзнес аналiтики Wattson IoT 
платформи та досвiд Cisco у гiперрозподiлених 
мережах IoT.

Iншим прикладом спiвпрацi компанiй є Парт-
нерство з штучного iнтелекту (AI), до якого вхо-
дять такi компанiї, як Amazon, Google та Facebook. 
Партнерство має на метi проводити дослiдження, 
органiзовувати обговорення, обмiнюватися дум-
ками та забезпечувати лiдерство з метою по-
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глиблення розумiння технологiй iнтелектуальної 
власностi, включаючи сприйняття машин, машин-
ного навчання та автоматизованого обґрунтуван-
ня [5]. Компанiї, якi є вiдкритими для цього типу 
об'єднання, будуть здатнi знайти ширшу мережу 
можливостей для своєї продукцiї та послуг.

Нарештi, протягом останнiх десяти рокiв ба-
гато хто з провiдних технiчних гравцiв швид-
ко перетворився на конгломерати з багать-
ма галузями експертизи. Це часто ставить їх 
у невигiдне становище, в конкурентiї у просторi, 
що вимагає надзвичайну мобiльнiсть, швидкiсть 
та ступiнь фокусу на певнiй експертнiй галузi 
продуктiв i послуг. аме тому багатьом з великих 
рiзнопрофiльних компанiй слiд впроваджувати 
стратегiю «скорочення до зростання» [7].

Одним iз найвiдомiших прикладiв є роз-
кол компанiї Hewlett-Packard у 2015 р. на двi 
компанiї – бiзнес з iнформацiйних технологiй, 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) та компанiя 
з персональних комп'ютерiв, принтерiв i 
тривимiрного друку пiдприємство HP Inc [3]. Став-

ши кращим у найкращому мiсцi в вузькiй областi, 
цi компанiї можуть скористатися можливостями 
брати участь у нових екосистемах технологiй, а 
також позицiонувати себе для швидкого, хоча 
й бiльш спецiалiзованого, зростання.

Висновки. Таким чином, у корпоративно-
му аспектi мiжнародної торгiвлi IТ-послугами, 
iснує багато можливостей, так як експоненцiйнi 
технологiї майбутнього виходять на ринок, i 
пiдприємствам, швидше за все, доведеться 
трансформувати способи ведення бiзнесу i зро-
бити цi моделi зручними та максимально рин-
ково-чутливими. Фірми повинні будувати макси-
мально гнучку стратегію пристосування до таких 
стрімких технологічних змін і активної експансії 
ІТ технологій – навіть у класичних бізнес-вер-
тикалях. Саме своєчасне прийняття змін і адап-
тація до постійних змін – шлях не тільки до 
збереження власних ринкових позицій, а і зна-
ходження нових ринкових ніш, що забезпечать 
маржинальність як малих підприємств, так і ве-
ликих корпорацій.
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Аннотация
В статье рассмотрены концептуальные основы, драйверы и последствия внедрения инноваций под 
действием влияния IT-отрасли на глобальный рынок услуг. Проанализированы особенности функци-
онирования ІТ рынка в глобальном измерении, а также отдельные его сегменты в контексте распро-
странения дизруптивного инноваций. Выявлены основные тенденции и закономерности, определены 
причины интеграции ІТ с классическими бизнес-вертикалями. Также определены основные риски 
и возможности, возникающие в процессе стремительной технологической эволюции.
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IT MARKET AS A GUIDELINER 
FOR DEVELOPMENT OF DISRUPTIVE INNOVATIONS

Summary
The article discusses the conceptual foundations, drivers and implications of innovations through  
the IT industry influence on the global services market. The peculiarities of IT market functioning in 
the global dimension, as well as its separate segments in the context of distribution of disruptive innova-
tions, are being analyzed. The main tendencies and regularities are revealed, the reasons of integration  
of IT with classical business verticals are determined. The main risks and opportunities that arise in the 
process of rapid technological evolution are also identified.
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