
«Трансформація економічної моделі України передбачає створення 

цілісної концепції реформування системи фінансів, розробку наукових 

підходів до формування сучасної політики фіскального простору та 

вибору ефективних інструментів підтримки конкурентоспроможного 

вітчизняного бізнесу. Важливу роль у цьому процесі відіграють проблеми, 

пов’язані з інноваційними організаційно-економічними змінами та 

використанням інформаційних технологій в інституційній системі України, 

зокрема в її фіскальному секторі. 

<…> Завдяки ІТ, створеним і впровадженим наприкінці 1990-х років – 

на початку XXI ст., які на сьогодні переважно працюють у міністерствах і 

відомствах, накопичено чималий обсяг даних, що були б дуже важливими 

для глибокого аналізу економічних процесів, якби не їх відомча 

дезінтегрованість. Дезінтегрованість виявилася результатом недосконалої 

політики державних закупівель у галузі ІТ, коли відомства створювали 

системи без їх узгодження, тобто вимога створення єдиного інформаційного 

середовища для керування державними фінансами не враховувалася. Варто 

зазначити, що формально механізм узгодження проектів існував, але бажаних 

результатів він не дав. Причина, на наш погляд, полягає в необхідності 

залучення значно потужнішого інтелектуального потенціалу, яким можуть 

стати інформаційні відділення Національної академії наук України, 

економічної та фінансової академій нашої країни. 

Висновки. Для впровадження в інституційній системі України новітніх 

організаційно-економічних та інформаційних технологій, крім інших, 

необхідно вирішити такі важливі завдання: 

– здійснити паспортизацію накопичених відомчих інформаційних 

ресурсів; 

– впровадити засоби інтеграції накопичених масивів даних 

трансвідомчого характеру; 

– при створенні ІТ-систем нової генерації забезпечити цілісну 

координацію проектів і унеможливити проблеми дезінтеграції в 

майбутньому. 

Проблеми поточного етапу розвитку України тісно пов’язані з 

глобальними змінами й тому не можуть бути вирішені тільки класичними 

ринковими механізмами. Вони потребують державних інвестицій на 

стратегічні цільові програми, реалізація яких дасть змогу нашій країні в 

середньостроковій перспективі стабілізувати своє становище, а в 

довгостроковій гарантуватиме їй достойне входження в Європейський Союз 

на достойних умовах. 



Створення та ефективна реалізація таких цільових програм потребують 

істотного розвитку інформаційної інфраструктури фінансового сектору в бік 

інтегрованості, що дасть змогу цілісно мобілізувати інтелектуальний 

потенціал країни на вирішення цієї проблеми» (Ярошенко Ф., Козаченко С., 

Гриша С. Впровадження в інституційній системі України інноваційних 

організаційно-економічних та інформаційних технологій // Вісник МНТУ. 
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