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Птащенко О. В. Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення  
в умовах розвитку інформаційних технологій

У роботі розглянуто основні особливості розвитку сучасного інформаційного простору та становлення інформаційних технологій, що сьогодні 
безпосередньо поєднуються з формуванням ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення. Роль інформаційних технологій у суспільстві 
є постійною та поширюється на дедалі більше сфер застосування – науку, освіту, бізнес, транспорт, зв’язок, державне управління, оборону, 
політичне життя, культуру, побут тощо. Однак на методологічному рівні виникають деякі питання щодо виявлення й адаптації потенцій-
них інформаційних технологій для забезпечення позитивного економічного розвитку. Важливий вплив на регулювання розвитку світового ринку 
інформаційних технологій здійснюють неурядові організації, зокрема об’єднання національних асоціацій ІТ-компаній – Світовий альянс інформа-
ційних технологій та послуг, інші. Таким чином, перманентне розгортання НТП і вплив глобалізації на ІТ-індустрію визначають необхідність 
удосконалення механізмів економіко-організаційного та правового регулювання світового ринку інформаційних технологій. У цьому напрямі уні-
версальність регулюючих економіко-правових норм світової ІТ-галузі не завжди спрацьовує для використання окремою країною – учасницею ринку 
внаслідок недосконалості її національної законодавчої бази та економіко-організаційних регуляторів в інформаційній. При цьому країни, які при-
єднуються до процесу гармонізації своїх економіко-правових регулюючих механізмів у сфері ІТ до світових стандартів, повинні виконувати три 
важливі групи заходів: 1) заходи у сфері розвитку інформаційних послуг, 2) заходи з розвитку безпосередньо інформаційних технологій; 3) заходи 
щодо захисту та підтримки виробників ІТ-продуктів і послуг. Ризик-орієнтоване управління у процесі забезпечення розвитку та впровадження 
інформаційних технологій для підприємства скероване на забезпечення виконання стратегії підприємства та сталого його розвитку із інтегра-
цією в бізнес-процеси та прийняття управлінських рішень. Наведені напрямки інтеграції ризик-орієнтованого підходу в діяльність підприємства 
дають можливість конкретизувати кроки із упровадження даного підходу з максимальною ефективністю для господарюючого суб’єкта.
Ключові слова: глобальний простір, глобалізаційний процес, глобалізація, ризик-орієнтовані системи фінансового забезпечення, інформаційне 
середовище, інформаційні технології.
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Ptashchenko O. V. The Risk-Oriented System of Financial Provision in the Conditions of Information Technology Development
The publication considers the main features of the development of the modern information space and the formation of information technologies, which today 
are being directly combined with the formation of a risk-oriented system of financial provision. The role of information technologies in society is constant and in-
cessantly extends to further areas of application – science, education, business, transport, communication, public administration, defense, political life, culture, 
everyday life, etc. However, at the methodological level, some questions arise regarding the identification and adaptation of potential information technologies 
to ensure positive economic development. An important influence on the development of the world market of IT technology is carried out by non-governmental 
organizations, in particular, associations of national associations of IT companies – the World Alliance of Information Technologies and Services, as well as 
others. Thus, the permanent deployment of scientific and technical progress and the impact of globalization on the IT industry determine the need to improve 
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the mechanisms of economic, organizational and legal regulation of the global information technology market. In this direction, the universality of regulatory 
economic and legal norms of the world IT industry does not always work when used by a separate country as market participant due to the imperfection of its 
national legislative framework together with the economic and organizational regulators in the information base. At this, the countries that join the process of 
harmonizing their economic and legal IT regulatory mechanisms with the world standards must implement three important groups of measures: 1) measures 
in the sphere of information services development, 2) measures for the development of information technologies as such; 3) measures to protect and provision 
producers of IT products and services. Risk-oriented management in the process of ensuring the development and implementation of information technologies 
for the enterprise is aimed at ensuring the implementation of the company’s strategy and its sustainable development with integration into business processes 
and managerial decision-making. The above-described directions of integration of a risk-oriented approach into the activities of enterprise make it possible to 
specify steps to implement this approach with maximum efficiency for an economic entity.
Keywords: global space, globalization process, globalization, risk-oriented financial provision systems, information environment, information technologies.
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Глобалізація повністю змінила спосіб роботи сві-
ту. Бар’єри, які колись заважали зв’язкам і спілку-
ванню людей по всьому світу, були знижені. Гло-

балізація прижилася в усіх сферах: бізнесі, політиці, 
економіці та соціальній сфері. Крім того, досягнення 
інформаційних технологій за останні кілька десятиліть 
мали великий вплив на глобальний ландшафт і про-
грес глобалізації. Інноваційні технології в галузі інфор-
маційних технологій стали основним рушієм глобалі-
зації, а тепер інформаційні технології стали ключовою 
складовою глобальних бізнес-стратегій компаній.

Глобалізація прискорює транзакції інформації, 
прискорює транспортування та розширює можли-
вості пересування з однієї країни в іншу, щоб знайти 
найбільш прийнятне та прибуткове місце. Іншим зна-
чним впливом глобалізації на бізнес є здатність бізне-
су розширювати можливості споживачів. 

З кожною значною промисловою та технологіч-
ною зміною характеристики глобалізації змінювали-
ся. У 2011 р. німецький уряд і Siemens запровадили 
термін «Industry 4.0», що переводить виробництво 
від аналогових і механічних технологій до цифрових.

Активний розвиток інформаційних технологій у 
кінці ХХ – на початку ХХІ століть привів до того, що 
сфера ІТ розглядається як одне з найважливіших дже-
рел зростання міжнародної конкурентоспроможності 
традиційних галузей. Безумовно, рівень розвитку ІТ 
країни впливає на інвестиційну привабливість націо-
нальної економіки, що вимагає вдосконалення відпо-
відної нормативно-правової бази як окремої країни, 
так і на наднаціональному рівні. При цьому активіза-
ція розвитку сфери інформаційних технологій вима-
гає спеціалізованого регулювання даної галузі.

Системний аналіз міжнародного законодавства 
виявляє певні прогалини та суперечності, розкриває 
пріоритети та вимальовує певну проблематику. Будь-
яка людська діяльність супроводжується обробкою, 
передачею та використанням інформації. Через сут-
тєву розгалуженість відповідних економіко-право-

вих норм механізму регулювання ІТ-сфери зростає 
проблематика розвитку економіко-організаційного 
та регулюючого інструментарію розвитку світового 
ІТ-ринку. Водночас будь-який механізм, регулюючий 
правовідносини в різних галузях суспільного життя, 
певною мірою регулює інформаційні зв’язки учасни-
ків цих відносин.

Узагальнену структуру міжнародно-правового 
регулювання світового ринку інформаційних техно-
логій наведено на рис. 1.

 

Світовий ринок інформаційних технологій під-
падає під дію загальновизнаних норм міжна-
родного права, тобто є публічно-правовою 

сферою, де працюють міждержавні договірні відно-
сини. А у сфері приватного права світовий ІТ-ринок 
регулюється між приватними відносинами окремих 
учасників у сегментарному поділі з урахуванням за-
стосування національного законодавства держав – 
учасниць таких відносин. Раніше основний акцент 
у механізмі регулювання ставився на проблемах 
сумісності зв’язку, ліцензування діяльності в цій 
сфері, стандартизації та сертифікації засобів і сис-
тем зв’язку, вирішення питань їх якості, визначення 
повноважень і управлінської взаємодії державних 
структур. Сучасний же механізм економіко-право-
вого регулювання має масу приватноправових еле-
ментів, таких як: поширення речових прав на інфор-
маційні об’єкти та мережі; надання статусу товару 
інформаційним послугам; застосування режиму ви-
няткових прав для захисту нових цифрових і вірту-
альних об’єктів, а також прав приватних осіб. З цього 
можна зазначити, що основні приватноправові про-
блеми міжнародної взаємодії в інформаційній сфері 
лежать у площині міжнародного правового регулю-
вання порядку й умов використання інформаційних 
технологій, захисту прав і законних інтересів різних 
суб’єктів при обміні інформацією в глобальних ме-
режах, регулюванням відносин, що складаються при 
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використання глобальних інформаційних мереж на 
світовому ринку [8; 9; 12–14]. Усе частіше застосову-
ється метод загального регулювання, встановлюючи 
на міжнародному рівні тільки рамки та єдині для всіх 
учасників підходи до врегулювання проблеми, опус-
каючи більш детальне правове регулювання на рівень 
національних законодавств.

Національні ринки інформаційних технологій є 
функціонуючими системами, які засновані на еконо-
мічних законах і передбачають економічну свободу, 
відповідальність господарюючих суб’єктів, свободу 
підприємницької діяльності, ресурсозабезпечення та 
інше. Існує декілька моделей розвитку ринків інфор-
маційних технологій, головні особливості яких відо-
бражено в табл. 1.

Отже, ринкові відносини в інформаційній сфе-
рі України під впливом глобалізації створю-
ють проблему пошуку нових форм і методів 

управління виробництвом і реалізації товарів. А тому 
використання дієвих регуляторів на ринку ІТ для 
управління ним ефективно захистить його учасників, 
вчасно забезпечить достатній потенціал розвитку ІТ-
індустрії та мінімізує негативні явища, що забезпечить 
не лише інформаційно-безпековий напрям, а й конт-
рольно-координаційний в даній регулюючій системі.

Саме тому актуальності набуває дослідження 
ризик-орієнтованої моделі фінансового забезпечення 
в контексті дослідження сучасного диджиталізовано-
го простору.

Вітчизняні та зарубіжні науковці зробили зна-
чний внесок у дослідження засад розвитку світового 
ринку інформаційних технологій в умовах глобаліза-
ції. Можна відмітити праці таких авторів, як: О. В. Ан- 
дрощук, Л. М. Ганущак-Єфіменко, Г. В. Дугінець,  
О. С. Козловська, А. Є. Литвин, Д. Аакер, T. Амблер, 
К. Бартлетт, С. Грошал, Дж. Даніелс, Дж. О'Шонессі, 
М. Портер, Л. Раденбау, П. Ріволі, Д. Л. Хоффманн,  
М. Чінкота, К. Шміттгофф та інші.

Фінансове забезпечення було досліджено таки-
ми науковцями, як Г. Волаард, Р. Лангхаммера, Н. Вну- 
кова, О. Колодізев та ін.

При цьому багато аспектів дослідження ризик-
орієнтованої системи фінансового забезпечення в 
сучасних умовах диджиталізації та формування ін-
формаційного суспільства через стрімкі зміни потре-
бують особливої уваги та є актуальними.

Метою роботи є розгляд розвитку ризик-орієн-
тованої системи фінансового забезпечення в умовах 
розвитку інформаційних технологій.

Сьогодні ризик-менеджмент стоїть на порядку 
денному практично кожної компанії. В ос-
новному це пов’язано з тим, що в сучасних 

умовах багато підприємницьких процесів настільки 
складні, що розробити рішення для управління ри-
зиками можуть лише спеціалізовані підрозділи. Сво-
єю чергою, експерти наголошують на зростаючому 
значенні ризиків, з якими стикаються великі та малі 
компанії. Вони вимагають кращого корпоративного 
управління та кращих систем управління ризиками.

Також слід зазначити, що сьогодні інформа-
ційне середовище має дуже швидкі темпи розвитку: 
сформовано ІТ-ринки та розвиваються великі та малі 
ІТ-компанії, які забезпечують розвиток не тільки ви-
сокотехнологічної сфери, а й і фінансового сектора, 
що, своєю чергою, має вплив на розвиток ризик-орі-
єнтованої моделі фінансового забезпечення. Таким 
чином, одним із ключових аспектів стає розгляд 
принципів формування ризик-орієнтованої системи 
фінансового забезпечення в умовах розвитку інфор-
маційних технологій (рис. 2).

Метою підходу ризик-орієнтованого є надання 
компаніям достатніх гарантій для досягнення певних 
цілей: 
 стратегічних – спільних цілей у межах місії 

компанії; 
 оперативних – забезпечити ефективність 

фінансово-господарської діяльності та раціо-
нальне використання ресурсів, а також забез-
печити безпеку активів підприємства; 

 звітності – гарантувати цілісність і досто-
вірність бухгалтерської (фінансової), статис-
тичної, адміністративної та іншої звітності; 

 

Інформаційно-правові
норми міжнародних актів  

Інформаційно-правові норми
національної приналежності  

 

 Узагальнена структура міжнародно-правового регулювання 
світового ринку ІТ

Нормативно-правові акти 
комплексної галузі інформаційно-

комунікаційних технологій

Інформаційно-правові норми 
у складі інших галузей 

законодавства

Рис. 1. Узагальнена структура міжнародно-правового регулювання світового ринку інформаційних технологій
Джерело: розроблено за даними [11].
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Таблиця 1

Моделі розвитку національних ринків інформаційних технологій

№ з/п Назва моделі Характеристика

1
Західна – англо-саксонська (лібераль-
на) (США, Велика Британія, Канада, 
Австралія, Нова Зеландія, Ірландія)

Застосовується економічно розвинутими країнами. ІТ активно поши-
рені в усіх сферах суспільства. Спостерігається переважання імпорту 
ІТ-послуг і активне залучення професійних фахівців у сферу ІТ з країн 
із традиційно низькою заробітною платою

2

Західна – модель континентальної 
Європи (соціально-ринкова). Ви-
окремлюються західноєвропейська, 
скандинавська та центрально-євро-
пейська моделі

Підвищена увага з боку держави до розвитку базових умов поши-
рення нових технологій і створення інформаційного суспільства; 
відбувається динамічне поєднання державних інтересів і прагнень 
приватного та корпоративного бізнесу; варіативність і політична 
спрямованість програм регулювання інформаційної сфери для різ-
них країн, обумовлених європейською геополітикою, становленням 
економіки знань, різними можливостями постіндустріального роз-
витку. Помірне залучення ІТ-фахівців

3 Східна (азійська) модель

Заснована на довгостроковому державному плануванні розвитку; 
реалізує ідеологічну доктрину країн Азійсько-Тихоокеанського ре-
гіону, побудована на філософських принципах діяльності держави, 
високому рівні інституціоналізації, домінуванні ціннісних орієнтацій

3.1 Японська модель Спрямована на вдосконалення системи корпоративного управління 
за принципом ієрархічної піраміди

3.2 Китайська модель Модель економічної співпраці держави та ринку; активне залучення 
внутрішніх і закордонних інвестицій

3.3 Сінгапурська модель

Характеризується високою часткою (58%) високотехнологічної 
продукції в обсязі експорту; значний рівень розвитку електронної 
торгівлі, висока конкурентоздатність; держава приділяє велику увагу 
використанню ІТ у соціальній сфері

4 Латиноамериканська
Розвиток аутсорсингової моделі (більше 40% доходу від усього світо-
вого ринку ІТ складають аутсорсингові проєкти). Домінує стратегія 
імпортозаміщення, яка орієнтується переважно на внутрішній ринок

5 Пострадянська модель

Велике значення ІТ для економічного розвитку країн. Низький рівень 
державної підтримки, активне використання зовнішніх замовлень; 
концентрація на експорті й іноземних інвестиціях, базою яких  
є режим офшорів. Не вносить істотного внеску у світовий ринок ІТ; 
переважання перепродажу обладнання та ІТ-аутсорсингу

Джерело: cкладено за даними [9; 11; 15; 16].

 законодавчих – відповідність чинному зако-
нодавству та місцевим правилам ведення біз-
несу.

Саме тому звернемо увагу на інтеграцію бізнесу 
на основі ризику: 
 доцільно враховувати операційні ризики; 
 реалізовувати програм зниження експлуата-

ційних витрат; 
 проводити систематичний огляд бізнес-про-

цесів шляхом аналізу необхідності та своє-
часності проведення комплексних процедур 
контролю; 

 спільно з власниками процесів упроваджува-
ти різні види ефективних та економічно ефек-
тивних заходів на основі аналізу та оцінки; 

 розробити єдиний методичний підхід до 
оптимізації розміру страхових премій у вза-
ємодії зі страховим ринком; 

 розглянути розробку та впровадження стра-
тегій людського розвитку з використанням 
підходу, що ґрунтується на оцінці ризику; 

 розробити систематичну оцінку ризику та 
план дій щодо зниження ризику до прийнят-
ного рівня; 

 запровадити механізм планування та контр-
олю фінансових надходжень; 

 використовувати моделі моделювання в еко-
номічній моделі стратегії розвитку; 

 формувати профіль ризику для досягнення 
стратегічних цілей, що включає плани дій 
із чіткими дедлайнами та відповідальними 
людьми.

Для світового ринку інформаційних техноло-
гій важливим вимірювальним показником є індекс 
мережевої готовності як комплексний показник, що 
характеризує рівень розвитку ІТ у країнах світу в чо-
тирьох площинах – навколишнє середовище, готов-
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Ризик-орієнтована система фінансового забезпечення 
в умовах розвитку інформаційних технологій

Ідентифікація й оцінка 
інформаційних ризиків

Прогнозування та моніторинг 
інформаційного середовища 

та формування відповідного підходу 
до аналізу ризиків

Адаптація контрольної діяльності 
до умов мінливого інформаційного 

середовища

Внутрішній контроль 
інформаційних ризиків і передача 

оцінки для внутрішнього аудиту

Визначення основних ризиків 
та їх зв’язки із інформаційним 

забезпеченням

Рис. 2. Принципи ризик-орієнтованої системи фінансового забезпечення в умовах розвитку  
інформаційних технологій

Джерело: складено на основі [1–12].

ність, використання, вплив. За допомогою Індексу 
мережевої готовності оцінюються рушійні чинники 
та ступінь впливу мережевої готовності та можливос-
тей ІТ у країні. При цьому враховуються рівноправ-
на роль і відповідальність усіх «гравців» соціуму –  
індивідуумів, бізнесу й уряду.

Оцінювання країн за Індексом мережевої го-
товності здійснюється Всесвітнім еконо-
мічним форумом з 2002 р. Індекс мережевої 

готовності складається з чотирьох субіндексів, які 
оцінюють: середовище для розвитку ІТ; готовність 
суспільства до використання ІТ; фактичне викорис-
тання ІТ державою, бізнесом і населенням; наслідки, 
які ІТ породжує в економіці та суспільстві. Перші три 
субіндекси – це драйвери зростання, які є передумо-
вами для четвертого субіндексу – впливу ІТ на су-
спільство й економіку (табл. 2).

Ці чотири субіндекси розподілені на 12 складо-
вих і 60 змінних. Загальне значення індексу є серед-
нім арифметичним показником чотирьох перерахо-
ваних субіндексів. Розрахункову частину Індексу ви-
конано на підставі статистичних даних міжнародних 

організацій, а також результатів щорічного комплек-
сного опитування думки керівників, що проводиться 
Всесвітнім економічним форумом спільно з власною 
мережею партнерських організацій в оцінюваних 
країнах. У підсумковому звіті показники зводяться в 
сукупний Індекс мережевої готовності.

Враховуючи те, що кожен з показників, своєю 
чергою, включає кілька складових, які харак-
теризують відповідно: політичне, регулятор-

не, ринкове та інноваційне середовище; готовність 
населення, бізнесу та органів влади до застосування 
інформаційних технологій; використання інформа-
ційних технологій населенням, бізнесом та органами 
влади; вплив на економіку та соціальну сферу, до-
цільно порівнювати позиції країн окремо внаслідок 
притаманних їм різних форм державного управління, 
ставлення до власності, структури економіки та за-
гальних законів ринку. Проте топ-10 займають висо-
корозвинені країни переважно з Європейського Со-
юзу, окрім Сінгапура та Сполучених Штатів Америки. 
Такий стрімкий розвиток пояснюється, перш за все, 
пандемією та переходу майже всіх сфер у онлайн.

Таблиця 2

Складові компоненти індексу мережевої готовності 

1. Субіндекс Technology 2. Субіндекс People 3. Субіндекс Governance 4. Субіндекс Impact

1.1. Доступність  
1.2. Склад  
1.3. Інноваційні технології

2.1. Індивідуальний рівень 
2.2. Рівень бізнесу  
2.3. Рівень держави

3.1. Рівень довіри  
3.2. Регуляторний апарат  
3.3. Інклюзивність

4.1. Економіка  
4.2. Якість життя  
4.3. Дотримання цілей  
сталого розвитку

Джерело: складено за [9–16].
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Таким чином, при розгляді ризик-орієнтова-
ної системи фінансового забезпечення треба 
враховувати розвиток і становлення інфор-

маційних технологій. Для промислових підприємств 
і підприємств ІТ-галузі ризик-орієнтована системи 
фінансового забезпечення дозволяє сформувати но-
вітній інструментарій для підвищення ефективності 
операційної діяльності.                    
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