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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиліть дедалі більшого 
значення набувають сучасні інформаційні технології. Управління 
інформаційними процесами підприємства, в тому числі і в сфері збутової 
діяльності – це цілісна система методів і способів збору, передачі, 
накопичення, обробки, зберігання, подання і використання інформації. 
Сучасні інформаційні процеси безпосередньо впливають на якість 
управлінських рішень, на розробку планів, а часто – і на способи 
виробництва продуктів і надання послуг. Особливо це стосується системи 
управління збутовою діяльністю підприємства, де інформаційні процеси 
протікають найбільш активно і надають максимальний вплив на 
ефективність поточної діяльності підприємства. 

Ступінь досліджуваності проблеми. Сучасна економічна наука 
приділяє велику увагу методам, механізмів та інструментів інноваційного 
управління збутовою діяльністю із застосуванням інформаційних 
технологій. Цьому питанню присвячені праці відомих вчених, провідних 
економістів та практиків Білоусова Д.Р., Власова AB, Гулькина П.А., 
Ендовицкий Д.А., Кузнєцова Є.Б., Михайленко К.В., Солнцева О.Г., 
Чепуренко А.Ю., Шухгальтера М.Л., Южанова І.А. та ін. 

Мета і методи дослідження. Метою даного дослідження є спроба 
теоретично обґрунтувати ефективність зв'язку економічної роботи з 
сучасними інформаційними технологіями. 

Сутність дослідження. Економічна діяльність в епоху 
інформаційних і комунікаційних технологій здійснюється в новому 
глобальному електронному середовищі. Національні макроекономічні 
чинники економічного зростання опинилися під сильним впливом 
глобальних явищ. У той же час мікроекономічний рівень фірми, банку 
також піддається сильному зовнішньому впливу. Таким чином, економічне 
зростання, що залежить від цілого ряду чинників, піддається всебічному 
впливу інформаційних технологій. 

З'явилося цілий ряд каналів і механізмів впливу інформаційних 
технологій на економічне зростання. 

Однак в економічній літературі і на практиці допускається недооцінка 
ступеня впливу інформаційних технологій на економіку в цілому. Зокрема, 
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це пов'язано з так званим «парадоксом продуктивності» інформаційних 
технологій, коли збільшення частки прибутку, що вкладається фірмами в 
інформаційні технології, не веде до поліпшення їх основних фінансових 
показників. 

Для української економіки все більш повне входження в світову 
економіку означає, що зростання ВВП повинен спиратися також і на такий 
потужний фактор як інформаційні технології. Останнім часом цьому 
питанню приділяється значна увага в українській економічній політиці. 
Активне впровадження інформаційної парадигми в економічну діяльність 
потрібно не тільки з точки зору прискорення темпів економічного 
зростання, а й з точки зору поліпшення його якісних характеристик, 
поширення високих життєвих стандартів постіндустріального суспільства. 

Основні висновки. В даний час здійснюється становлення і 
розвиток інформаційної економіки. При цьому характер і масштаби впливу 
інформаційних технологій на ринкову економіку наростають, 
поглиблюються. Досвід країн світу, що успішно розвиваються показує, що 
змінюються форми і механізми економічного зростання. В сучасних умовах 
орієнтири прискореного і якісного розвитку як на мікро-, так і на 
макроекономічному рівні задаються інформаційної парадигмою. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

 

Актуальність. На сучасному етапі розвитку суспільства оновлення 
шкіл можливе лише на шляхах розробки нових педагогічних технологій і 
відповідної підготовки професійних педагогів. Саме тому на сьогоднішній 
день так важливо впровадження інноваційних технологій і систематичне 
користування персональним комп'ютером у процесі викладання 
гуманітарних дисциплін, зокрема історії та суспільствознавства. 

Мета дослідження. Мета данного дослідження полягає у вивченні 
застосування інформаційних технологій у викладанні історії.  

Сутність дослідження. Сучасні школярі із величезною цікавістю 


