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Стрімкий розвиток галузі комп'ютерної техніки та інформаційних
технологій став причиною остаточного переходу від індустріального до
інформаційного суспільства, що названий провідними дослідниками
даної проблематики інформатизацією.
Багато аспектів інформатизації вже зайшли своє вирішення в літературі, однак деякі питання, зокрема щодо оцінки впливу даного процесу
на економічне зростання, можливості інформатизації призводити до
якісних структурних змін в економіці та необхідності вирішення виниклих
у зв'язку з цим проблем, потребують уточнення як теоретичних основ
поняття, так і практичних підходів до її впровадження в економічну систему країни, регіону, окремого підприємства.
Мета статті полягає у виявленні перешкод, які стримують розвиток
інформатизації в Україні, дослідженні впливу даного процесу на економічне життя українського суспільства.
Україна посідає провідні місця за щільністю кадрового науковотехнічного потенціалу, випереджаючи більшість розвинутих країн світу,
однак розрив у рівнях продуктивності національної економіки та обсягах
фінансування науково-технічної сфери створює неконкурентоспроможний стан фінансування процесу інформатизації в нашій країні. Вибіркове
та нерегулярне виділення коштів на підтримку науково-технічної сфери
стримує впровадження багатьма підприємствами нових технологій,
призводить до неможливості утримання висококваліфікованих фахівців.
Недосконалість сучасної економіки та демократичного устрою
стримує розвиток інформатизації в країні, перешкоджає проведенню
повноцінних наукових досліджень з питань розвитку інформаційного
середовища. Серед основних причин відставання рівня інформатизації
в Україні виділяють недостатню розвиненість інформаційної інфраструктури, відсутність бажання у керівників вітчизняних підприємств впроваджувати технології електронного бізнесу, недосконалість нормативноправової бази у галузі інформатизації країни, низький рівень комп'ютерної та інформаційної обізнаності населення й використання застарілих
методів навчання без застосування прогресивних інформаційно-комунікаційних технологій.
Одночасно з величезними можливостями, що відкриває перед
Україною інформатизація, даний процес має досить суттєві негативні

наслідки, які, за умови їхнього ігнорування, можуть призвести до серйозних проблем. Недосконала нормативно-правова база інформаційної
сфери не забезпечує всіх потреб щодо побудови інформаційного суспільства; відсутня координація зусиль державного та приватного секторів
економіки, що знижує ефективність використання наявних ресурсів;
занизьким є рівень інформаційного представлення України в Інтернетпросторі; майже відсутня державна підтримка виробництва засобів
інформатизації та програмних засобів; вкрай урізаним є бюджет інформатизації, що не забезпечує задоволення всіх потреб економіки та суспільного життя. Однак на сьогодні в Україні існують необхідні умови для
комплексного й ефективного вирішення зазначених суперечностей та
прискореного розвитку інформаційного суспільства.
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