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З  точки   зору історіографії зроблено висновки щодо висвітлення ролі 

інформаційного ринку в незалежній Україні, виокремлюються 
здобутки і невирішені проблеми у цьому плані, що має важли-
ве значення у процесі подальшого формування єдиного інфо-
рмаційного поля на вітчизняних теренах. 
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ільна транскордонна циркуляція розмаїтої інформації – це безумовна заслуга 
формування нової архітектури інформаційно-комунікаційних мереж на основі 
виникнення способів і шляхів миттєвої ретрансляції інформації, виокремлення й 

автономізації послуг, забезпечення їх гнучкості, масштабності і доступності при 
користуванні. Така очевидність генерує колосальний синергічний ефект у глобальному 
вимірі, але водночас породжує нові виклики, ризики й загрози, що випливають із “зіткнення 
регіональних локальностей” [1]. 

Ринкові максими глобалізаційного розвитку зумовлюють гостру потребу у 
невідкладному вирішенні проблеми достатнього інформаційного наповнення, насамперед і 
головним чином, економічної сфери. Нинішня ситуація не відповідає потенціалу та 
прихованим можливостям нашої держави. Зрозуміло, що формування інформаційного ринку 
передбачає інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення. Наявне відставання 
України у формуванні повноцінного інформаційного ринку зумовлюється такими 
чинниками: 

− по-перше, низькою ефективністю використання фінансових, матеріальних, кадрових 
ресурсів, спрямованих на інформатизацію, впровадження інформаційно-комп’ютерних 
технологій у виробничу та соціально-економічну сферу; 

− по-друге, наявним відставанням інформаційної інфраструктури (йдеться про 
технології електронного бізнесу, електронних бірж та аукціонів, електронних депозитаріїв 
тощо); 

− по-третє, вкрай повільним запровадженням інфраструктури для надання органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування юридичним і фізичним особам 
інформаційних послуг з використанням мережі Інтернет; 

− по-четверте, нерівномірністю забезпечення можливості доступу населення до 
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення “інформаційної нерівності” між 
окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення. 

Інформаційний ринок (у тому числі ринок економічної інформації) пройшов етап 
формування та утвердження інформаційних систем і технологій. Першочерговою проблемою 
при цьому стало науково-теоретичне обґрунтування такої перспективи. Органічне поєднання 
теоретиків-концептуалістів та фахівців прикладного штибу зумовило найреволюційніші 
узагальнення та висновки і в цивілізаційному вимірі найбільш стратегічно перспективні 
результати досліджень. 

Стрімкий розвиток цифрової обчислювальної техніки (ЦОТ) та становлення науки про 
принципи її побудови і проектування розпочалися в 1940-х роках, коли технічною базою 
ЦОТ стала електроніка, потім мікроелектроніка, а основою для розвитку архітектури 
комп’ютерів (електронних обчислювальних машин – ЕОМ) – досягнення в галузі штучного 

В 
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інтелекту. Подальшому розвитку цифрової технки сприяв розвиток у другій половині XX ст. 
науки про комп’ютери [2]. 

Наукові основи цифрових ЕОМ у цей час поповнилися теорією цифрових автоматів, 
основами програмування, пошуками штучного інтелекту, комп’ютерними технологіями 
різноманітних інформаційних процесів, що забезпечили становлення нової науки, яка 
отримала назву “Computer Science” (комп’ютерна наука) у США та “Інформатика” у Європі. 
Слід визнати, що фундатори обчислювальної техніки були справді подвижниками, і їхній 
творчий внесок у становлення і розвиток цього надзвичайно важливого напряму науки і 
техніки – результат їхніх блискучих здібностей, високих моральних якостей та усвідомлення 
величезного значення нових технічних засобів для прогресу людського суспільства. Великий 
внесок у її розвиток зробили видатні вчені України, насамперед С. О. Лебедєв та В. М. Глушков. 
Нині можна визнати, що саме ці вчені-подвижники та колективи їх однодумців далеко не в 
останню чергу наблизили суспільне розуміння неминучості появи нового цивілізаційного 
феномену – так званого інформаційного ринку як визначальної ознаки людського суспіль-
ства у XXI ст. 

Можна стверджувати, що становлення інформаційного ринку, який з кожним днем все 
більше використовується в економічній сфері, пройшло в кілька етапів і мало декілька 
стадій. 

Так, інформаційні системи (1С) першого покоління, які відомі (ще з 60-х років XX ст.) 
під назвою “Автоматизовані системи управління” (АСУ), пізніше отримали назву “Системи 
обробки даних”, а з часом – “Системи електронної обробки даних”. АСУ першого покоління 
обмежувалися локальною системою обробки даних. 

Найбільш вагомий внесок у появу 1С першого та другого покоління належить 
видатному українському вченому – академіку В.М. Глушкову [3], який у 1961 р. видав 
знамениту книгу “Синтез цифрових автоматів”, перекладену незабаром після цього 
англійською мовою та опубліковану в США та інших країнах. У цьому ж році В. М. Глушков 
опублікував (у журналі “Успіхи математичних наук”) фактично революційну наукову працю, 
яка відіграла колосально важливу роль, оскільки заклала теоретичні засади для наукових 
розробок “теорії автоматів” із залученням алгебраїчних методів. Академік В. М. Глушков 
вважав, що 1С першого покоління доцільно поділяти на два типи: 1) автоматизовані системи 
управління технологічними процесами (АСУТП); 2) автоматизовані системи організаційного 
або адміністративного управління (АСОУ). 

Період 1С другого покоління розпочався з початку 1970-х років, знову-таки завдяки 
розробкам українських учених. Так, монографії (обидві книги російською мовою) 
В. М. Глушкова, О. О. Барабанова, Л. О. Калініченка, С. Д. Міхневського “Обчислювальна 
машина з розвинутими системами інтерпретації” (1970 р.) та В. М. Глушкова, Г. Й. Цейтліна, 
Й. Л. Ющенка “Алгебра, мови, програмування” (1974 р.) з часом стали базовими для 
створення вітчизняної системи “АСУ – концепція баз даних”. 

Цю інформаційно-управлінську систему, що формувалася на ідеології автоматизованих 
банків і баз даних, характеризують структурований потік інформації, інтеграція задач обробки 
даних, генерування запитів і звітів тощо. Ідеї, закладені В. М. Глушковим, зокрема теоретичне 
обґрунтування розвитку архітектури ЕОМ у напрямі реалізації мовних інструментів високого 
інформаційного рівня, лягли в основу проекту “Україна”. Ці ідеї багато в чому випереджали та 
завбачували те, що було “творчо” використано в американських універсальних ЕОМ кінця 
1970-х років. Наукові розробки українського вченого використовувалися на Заході при розробці 
“Інформаційних технологій у менеджменті”. 

1С третього покоління також завдячують академіку В. М. Глушкову та його учням [4], 
які висловили ідею “безпаперової інформатики”. В останній монографії В. М. Глушкова 
“Основи безпаперової інформатики”, що побачила світ у 1982 p., були сконцентровані ідеї, 
які націлювали на розвиток найсучасніших інформаційних технологій. Це насамперед ідеї, 
що були розвинуті й практично застосовані за кордоном (і це стало традицією). Йдеться 
насамперед про системи підтримки прийняття рішень, тобто так звані СППР (DSS). 
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СППР – інтерактивна комп’ютерна система, що має сучасне інформаційно-математичне 
забезпечення і супроводжує різні види діяльності (зокрема, у фінансово-економічній сфері) 
та управлінські рішення, у тому числі щодо неструктурованих проблем. Саме в останнє 
десятиліття утвердився ринок інформаційних продуктів та послуг, який є атрибутивною 
ознакою перманентного цивілізаційного поступу багатьох країн світу. На жаль, незалежній 
Україні необхідно й доведеться докласти багато зусиль, щоб увійти до їх числа. 

Ступінь і глибина розуміння потреб та викликів сучасного цивілізаційного розвитку, 
нових тенденцій у світогосподарських процесах і чинників, які на них впливають, 
посилюють вагу та значення концептуальних досліджень з боку економістів-теоретиків. 
Прагнення передбачити і пояснити наявні недосконалості макроекономічного розвитку, які 
останнім часом усе більшою мірою зумовлюються асиметріями, що панують в економічній 
інформації, має підтверджуватися реальними здобутками інформаційної теорії. 

Тобто передбачення та усунення наявних огріхів у системі національних економік 
можливо насамперед завдяки науковим дослідженням процесу та перспективам формування 
інформаційного ринку. Інформаційний ринок є малодослідженим явищем передусім тому, 
що в епоху СРСР про ринкові відносини не могло бути й мови, не говорячи вже про системні 
дослідження. Інформаційно-комп’ютерна тематика у радянські часи була абсолютно 
засекречена, тому що використання її наукових здобутків мало насамперед застосовуватися 
як аргумент у мілітарній гонці між двома світовими системами. Саме у цей період найбільш 
плідно розробляли тематику інформаційно-комп’ютерних технологій (які все-таки згодом, 
хоча й похідним чином, використовувалися в народногосподарській сфері), такі видатні 
українські вчені: С. О. Лебедев [5], В. М. Глушков [6], О. О. Барабанов, Л. О. Калініченко, 
С. Д. Міхневський, Г. Й. Цейтлін, Й. Л. Ющенко [7]. 

У наш час найбільш перспективним напрямком та інструментом з численного арсеналу 
форм і стратегій ефективного державного впливу на національну економіку безумовно є 
інформаційні технології. Методологічні засади використання інформаційних технологій в 
економічних системах містяться у наукових працях дійсних членів НАН України 
М. З. Згуровського [8], Ю. М. Пахомова [9], А. А. Чухна [10]. Врешті-решт тих зусиль, які 
демонструють вітчизняні науковці, що зайнялися комплексною розробкою потужної 
теоретичної бази формування інформаційного ринку на теренах нашої держави, на сьогодні 
явно недостатньо. Важливим кроком у цьому напрямі можна вважати результати 
дисертаційних досліджень О. В. Михайловської [11], І. В. Пенькової [12], Ю. М. Харазішвілі 
[13], О. Ю. Чубукової [14] та ін. 

У. Ешбі, наприклад, визначав інформацію як зафіксоване та системно відображене 
розмаїття у будь-яких об’єктах чи процесах живої і неживої природи. Практично тотожну 
позицію продублював, а потім розвинув (наголосивши на важливості акцентації уваги на 
методологічних та якісних характеристиках отриманої та систематизованої інформації) 
російський дослідник А. Д. Урсул [15]. Узагалі найбільш відчутний вплив на процес 
становлення інформаційної економічної теорії (або теорії інформаційної економіки) здійснив 
американський вчений Дж. Стігліц  [16]. Професор Стенфордського університету (США) 
П. Мілгром пропонує інформаційну теорію “ігор переконання” (persuasion qames), у процесі 
яких щонайменше один продавець надає покупцям перевірену (верифіковану) інформацію, щоб 
позитивно вплинути на їхній купівельні переконання [17]. При цьому інформація вважається 
верифікованою, якщо покупці можуть безпосередньо перевірити її достовірність, а продавці 
несуть відповідальність за псевдоінформацію. 

Водночас можна погодитися з тим, що “на сьогодні навіть найактивніші прибічники 
панівної течії в економічній теорії – майнстрім економікс – не можуть заперечувати значних 
ускладнень чи нездатність неокласики через певну обмеженість її теоретико-методологічних 
засад пояснити сучасні постіндустріальні інформаційні тенденції” [18]. 

Зазначена ситуація пояснює, чому на початку нового століття все більша увага 
приділяється саме теоретико-методологічним засадам інформаційної економічної теорії [19], 
зокрема значенню і ролі економічної інформації в національному господарстві [20]. 
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Представники далекого зарубіжжя зробили значний науковий внесок у розробку проблем, 
механізмів та напрямів використання ІКТ для формування інформаційного суспільства. 

Однак теоретико-методологічні засади інформаційного ринку значною мірою 
обумовлюються розумінням системніших явищ і процесів, серед яких базове місце займає 
співвідношення таких цивілізаційно визначальних і водночас взаємозалежних категорій, як 
“держава” і “ринок”. Коли ми аналізуємо регулюючі функції (у нашому випадку “стратегію”) 
держави, то маємо враховувати і “розум ринку”. За оцінкою А. С. Гальчинського, “розум ринку” 
ідентифікується, з одного боку, його мережевою структурою, яка реалізується як специфічна 
“нервова система” суспільства, а з іншого – рефлексивністю, здатністю ринку до самоконтролю 
та самозахисту, його можливістю не лише накопичувати інформацію, а й адекватно реагувати на 
її змістовні флуктуації, відповідати на зовнішні подразники, а отже, бути здатним до “творчої 
еволюції”, самовдосконалення” [21]. 

Однак у сучасній економіці, яка становить поєднання і переплетіння відповідних сфер, 
сегментів, великої кількості галузей та виробництв, а також персоніфікуючих господарську, 
підприємницьку та бізнесову діяльність суб’єктів, стає практично неможливо здійснювати 
ефективне управління, якщо попередньо не уникнути спотворень у процесі отримання 
економічної інформації, особливо якщо її формування та використання обмежується 
екстенсивними факторами. На практиці вирішити проблему отримання інформації 
максимальної чистоти, повноти та достовірності у масштабах всього економічного 
організму, як показує досвід, насправді досить проблематично, якщо взагалі можливо. 

Роблячи такий висновок, російські автори А. Некіпєлов і М. Головній, а в Україні – 
О. В. Михайловська пояснюють кризові явища в економіці саме асиметрією інформаційних 
потоків, унаслідок чого розповсюджена інформація є, як правило, недостовірною або 
спотвореною. Зарубіжні дослідники асиметрію інформаційних потоків у фінансовій системі 
пояснюють атрибутом невизначеності, яка виключає можливість об’єктивної оцінки 
ймовірностей, що виникають на шляху застосування складних фінансових продуктів. 
“Великою мірою це пов’язано з асиметрією розповсюдження інформації між учасниками 
ринку та використанням складних фінансових продуктів, які не дають можливості повною 
мірою оцінити рівень властивого їм ризику... Багато в чому передавальними ланками кризи 
послужили похідні цінні папери та “похідні від похідних”, які були покликані ефективно 
перерозподіляти ризик у фінансовій системі, а насправді створювали додаткові системні 
ризики” [22]. Нинішня логіка цивілізаційної еволюції потребує переоцінки, канонічних 
визначень взаємозалежності “держава – ринок”, а точніше їх принципових уточнень. На 
нашу думку, з позицією одного з найяскравіших макроекономістів на теренах України, 
професора А. С. Гальчинського, який стверджує, що “ринок – це першооснова не лише 
економіки, а й суспільства” [23], можна погодитися лише частково. Зараз усе більшого 
поширення й суспільної ваги набирає усвідомлення тієї очевидності, що держава і ринок 
жодним чином не можуть бути взаємозамінними категоріями. Академік НАН України 
В. П. Горбулін у передмові до книги Т. Т. Ковальчука зазначив: “держава – це всеохоплююча 
й перманентно динамічна система суспільно-політичних, соціально-економічних, морально-
етичних комунікацій. А ринок – усього лише “робочий одяг”, система організації 
товарообміну й перманентного нарощування капіталу. Тобто ринковою має бути тільки 
економіка, система господарювання, а не держава чи все суспільство” [24]. Держава – 
насправді інтелектуальна система найвищої складності, переповнена впливом незлічених 
множин “розумних елементів”. 

Деякі дослідники трактують цивілізаційний феномен “держава” лише як “кібернетичну 
систему”, яка є “інтелектуальною, цілеспрямованою, самокерованою і самоорганізованою 
системою” [25]. Насправді держава є надскладним полісистемним утворенням, у якому 
структура базових констант, з одного боку, є багатовимірною, а з іншого – інтенсивно 
змінюється; при цьому об’єкт управління і керуюча підсистема піддаються перманентному 
впливу суб’єктів господарювання, підприємництва та бізнесу, кожен з яких має власну мету 
та інтелектуальний рівень, тобто своє розуміння способів її досягнення. 
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У контексті цього дослідження варті уваги означення, здавалося б, таких 
загальнофілософських категорій, як “розумна система” та “інтелектуальна система”. При 
цьому “розум” розглядається як потенціал системи, а “інтелект” як здатність системи якісно 
використовувати свій потенціал [26]. Тому економічна роль та базові функції держави 
реалізуються через її економічну політику, важливим компонентом якої є ринок економічної 
інформації. Поза його рамками не можливе системне теоретичне узагальнення й 
обґрунтування макроекономічних явищ та процесів, які запускаються державною волею. 

Названа взаємозалежність визначає перспективи формування та розвитку ринку 
економічної інформації й водночас зумовлює бажану ефективність управлінсько-
регуляторних функцій держави. Отже, оптимальне співвідношення між державно-
управлінським регуляторним впливом і перспективами розвитку національного господарства 
далеко не в останню чергу залежить від наявності та ефективного застосування ринку 
економічної інформації, що стосується практично всіх сфер національної економіки. 

У протилежному випадку виникають звинувачення на адресу економічної інформації 
(до речі, “без вини винуватої”) як про фактор, що при збільшенні масиву провокує ентропію, 
асиметрію, різні бар’єри, суперечність і непослідовність макроекономічної політики. 
Найбільш чітко й однозначно про це заявила О. В. Михайловська у висновках 
дисертаційного дослідження: “На сучасному етапі глобалізаційних змін інформація є 
фактором, який не зменшує, а посилює невизначеність в інвестиційних процесах. 
Інформаційні потоки характеризуються слабкою когерентністю, коли навіть невеликі 
флуктації спричиняють значні зміни в інноваційно-інвестиційному процесі. Суперечність 
між збільшенням кількості інформації та зростанням ентропії в соціально-економічних 
системах вказує на концептуальну обмеженість підходу до інформації як міри 
впорядкованості системи. Тому інформація в сучасному суспільстві підтримує його в стані, 
близькому до біфуркаційного” [27]. 

Такі прецеденти, безумовно, мають місце, тому деякі аналітики досліджують вияви 
“економічної турбулентності” [28], зумовлені “фундаментальною невизначеністю”. На 
фінансових ринках з’являється все більше агентів, націлених ігнорувати реальність, “тобто 
тих, хто розв’язує конфлікт між фантазією, ейфорією та реальністю, обираючи емоції” [29]. 
При цьому декларуються спроби пояснити біржові (фінансові) провали як поведінку 
раціонального агента, у якого просто мало доступної інформації. 

Звичайно, не можна не бачити виявів ентропії, асиметрії і навіть біфуркаційних станів в 
окремих сегментах національної економіки. Однак це не може виступати підставою для 
макроекономічних узагальнень такого роду. Так, формування біржових індексів відбувається 
під активним впливом біржових гравців, які підключають найрізноманітніші засоби та 
авторитетні інституції (наприклад, рейтингові агентства), щоб організувати й доставити 
конкурентам псевдоінформацію і водночас провести свою контргру. Не в останню чергу 
через це ринки цінних паперів насичені для гравців бажаною, але недостовірною (щодо 
майбутніх прибутків) інформацією, тому кінцеві результати є надмірно волатильними. Не 
випадково до, здавалося б, найавторитетніших рейтингових агентств останнім часом 
пред’являються судові позови на мільярдні компенсаційні суми [30]. 

Негативне ставлення до закономірностей перманентного збільшення інформаційних 
потоків у національному господарстві, а тим більше, наукові обґрунтування безваріантної 
шкідливості цього процесу, на наше переконання, не є справедливими. Негативні наслідки 
можуть бути значно масштабнішими, якщо таким буде ставлення державних діячів, до 
функціональних обов’язків яких належить прийняття стратегічно важливих рішень. Адже 
сьогодні управлінські моделі нерідко базуються на недосконалій інформації, тому що це 
характерна ознака аналітичних зусиль фундаментальної науки, яка базується на моделі 
ринкового лібералізму. 

Цілком закономірним фактом є те, що саміти “Групи 20” засудили недооцінку та 
приниження економічної ролі держави і фактично відмовилися від пануючої досі концепції 
лібералізму. На черговому засіданні 27 червня 2010 р. у Торонто було узгоджено принципи 
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банкрутств фінансових інститутів на основі посилення контрольно-наглядових функцій 
держави. Зокрема, було відзначено: ”...Чим більше ринків, тим більше потрібна держава, тим 
більша відповідальність лягає на державні інститути за вектор економічного та соціального 
розвитку” [31]. 

Останнє не можливо здійснити поза системним та ефективним інформаційним 
забезпеченням та супроводженням, тому що кожна складна система (в тому числі національне 
господарство) характеризується насамперед унікальністю і, найголовніше, здатністю до 
ендогенних якісних змін. З огляду на це не можна погодитися з позицією О. В. Михайловської, 
яка вважає, що “інформацію в сучасних умовах необхідно розглядати не як міру 
впорядкованості соціально-економічних систем і процесів, а в більшості випадків як чинник 
збільшення ентропії системи” [32].  

Водночас критичний аналіз наявних тенденцій щодо інформаційного забезпечення 
відповідних регуляторних систем на державному рівні дає підстави для серйозних орга-
нізаційних висновків. Так, керівництво Євросоюзу прагне сконсолідувати потенційно тіньові 
інформаційні потоки, зокрема, за допомогою системи державних впливів на процес торгівлі 
інсайдерською інформацією, створення єдиного рейтингового агентства, яке безпосередньо 
підпорядковуватиметься Європейському центральному банку тощо. У США, навпаки, Сенат 
Конгресу схвалив виправлення до закону, що заборонить компаніям самостійно вибирати 
рейтингові агентства. Водночас Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) вважає, що висока 
інформаційна волатильність на ринках електронних торговельних систем провокує 
спекулятивні угоди та операції [33]. 

Розвиток нових форм електронної торгівлі, насамперед комп’ютерних систем, які 
оперують тисячами угод на фондовому ринку за секунду, може створити хибне уявлення 
щодо ліквідності цінних паперів та спровокувати спекулятивні настрої серед учасників і 
таким чином підірвати позиції довгострокових інвесторів. У свою чергу нинішня 
“трьохелементна” система фінансового регулювання Великої Британії (Банк Англії, 
Управління фінансових ринків та Міністерство фінансів) також буде модифікована для 
надійнішого забезпечення керованості економікою країни. Подібні заходи та дії свідчать про 
чітку тенденцію посилення впливу держави на макроекономічні процеси як на 
національному, так і на глобальному рівнях. 

Однак окремі авторитетні аналітики заперечують доцільність переорієнтації від 
лібералізму і ринкового фундаменталізму до державного дирижизму. Так, 
високопрофесійний та авторитетний макроаналітик, професор В. May (ректор Академії 
народного господарства при Уряді РФ) прогнозує, що, швидше за все, нам не уникнути 
“турбулентного десятиліття” [34]. Саме однією з корінних причин зазначеної цивілізаційної 
загрози В. May вважає загальне посилення (у контексті антикризової політики) державного 
дирижизму. Такий курс підтверджується і виявляється у “націоналізації збитків” і 
“націоналізації ризиків” державою [35]. За таких умов, на думку В. May, неминуче 
пролонгується “ефект недобросовісної поведінки”. “Окрім прямого одержавлення 
(націоналізації) спостерігається загальне зростання дирижизму, тобто збільшується число 
індивідуальних рішень інститутів влади. Вони (а не ринок) обирають правих і винуватих, а 
також вказують економічним агентам, які послуги ті повинні надавати і які товари 
продукувати. Такі дії відповідають логіці централізовано керованої економіки” [36]. 

Дійсно, в окремих випадках, рятуючи боржників і з цією метою наповнюючи приватні 
банки капіталом, розповсюджуючи гарантії щодо приватних кредиторів, держава перебирає 
на себе результати нерідко надмірно ризикової поведінки власників величезних фінансових 
імперій, які нещодавно досить зверхньо і абстраговано споглядали за соціальною політикою 
їх нинішнього рятівника. Однак інформаційне супроводження і моделювання кризових явищ 
та можливих викликів і загроз, якби держава прийняла рішення бути осторонь від проблем 
приватного фінансового сектору, чітко продемонструвало потенційну згубність подібної 
політики і просто-таки невпинне наростання ситуацій, які могли б стати абсолютно 
некерованими й максимально руйнівними для національних господарств, а отже, і для 
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світової економіки. “Український досвід підтверджує, що і за приватної власності може 
виникнути бюрократичний абсолютизм і хаотична безгосподарність” [37]. 

Тому вибіркова підтримка державою найбільш потужних суб’єктів господарського 
життя – банкірів, позичальників, кредиторів, вкладників – зовсім не дискредитувала 
приватну власність, не обмежувала конкуренцію і свободу приватного капіталу 
(фундаментальні ознаки ринкової економіки), а в кінцевому підсумку, як виявилося, була 
своєчасною і єдиноправильною. Стає зрозумілою актуальність наукових розробок 
інформаційного суспільства і, зокрема, ринку економічної інформації. 

У незалежній Україні, на жаль, стало традицією інформаційно-інноваційну політику 
оцінювати на одному рівні з іншими напрямами державотворення, такими як розвиток 
металургії, хімічної промисловості, добувних галузей і т. ін. Таким чином, влада не бере до 
уваги, що саме інформаційно-інноваційний напрям повинен стати ключовим вектором і 
прискорювачем розвитку інших сфер та галузей національного господарства. 

Не береться до уваги навіть той факт, що немало країн, які в недалекому минулому 
вважалися технічно відсталими (Південна Корея, Сингапур, Китай, Бразилія, Індія і певною 
мірою навіть Росія [38]), взявши за базу стратегічного поступу інформаційно-інноваційну 
парадигму, органічно влилися в плеяду держав, що визначають майбутнє XXI ст. 
“Збагачення в наші часи, – пророче констатував наприкінці XX ст. У. Рінстон, – зводиться до 
одержання інформації та її подальшого застосування в соціоінфраструктурних сферах” [39]. 

Очевидно, саме таку перспективу мали на увазі окремі українські державники, 
декларуючи нову стратегію для незалежної України, а саме “рух на випередження”, та 
пропонуючи формування задля цього “соціополісів як найбільш оптимальну модель 
майбутнього суспільства” [40]. Відомий державний діяч у перші роки незалежності України 
Є. К. Марчук досить реалістично зазначав: “Ми – останнє покоління старої цивілізації і 
перше покоління нової. Ми рухаємося до зовсім іншої структури світових сил, а також іншої 
побудови кожного окремого суспільства. І дуже важливо ці зміни спрогнозувати і включити 
в управлінські рішення” [41]. При цьому “аутсайдерам світового поступу навряд чи 
доводиться розраховувати на реальну допомогу лідерів у “перегонах на виживання” [42]. 

Потреба інтенсивного розвитку базових основ сучасного ринку економічної інформації 
зумовлює гостру потребу переорієнтації пріоритетів господарювання з енергоємних та 
екологозатратних і небезпечних сфер та галузей у виробництва соціотехнічної та 
інфраструктурної спрямованості. Це у свою чергу змушує робити основну ставку на знання, 
що забезпечують активне вивчення в загальноосвітніх, а тим більше у вищих навчальних 
закладах найсучасніших інформаційних та інноваційних технологій. Йдеться насамперед про 
освоєння різних технологій обробки та застосування економічної інформації, не лише набуття 
відповідних теоретичних знань, а й вироблення навичок щодо розробки фінансово-
економічних сценаріїв та алгоритмів їх практичної реалізації шляхом використання систем 
керування базами даних і пакетів прикладних програм тощо [43]. 

Сучасні ІКТ, а також біо- і нанотехнології диктують потребу не лише здійснювати 
назрілу нині модернізацію національної економіки, а перш за все і головним чином 
формувати адекватну інноваційну політику, що неминуче приведе до серйозних 
інституціональних перетворень, які все більше віддалятимуть нинішню економіку від 
панівних сьогодні індустріальних технологій. Однак, на жаль, проблема полягає в тому, що 
керівники державного рівня, як правило, дуже далекі від інформаційно-комунікаційних 
технологій, до речі, як і від науки управління в цілому. 

А між тим саме перманентно наростаюча недостатність (а нерідко й пряма 
невідповідність) інформаційного забезпечення та супроводження систем державного 
регулювання стрімко наростаючих обсягів економічних відносин та зв’язків стає причиною 
відчутних провалів у макроекономічному розвитку важливих сегментів та сфер національної 
економіки. Шведський вчений X. Нистром виходить з того, що у певних випадках 
інформація може зумовлювати зростання невизначеності в управлінському середовищі; 
водночас він вважав за можливе і необхідне “враховувати когнітивний фактор” [44]. 
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Закономірний перехід сучасних макроекономічних систем в “інтравертну фазу” значно 
посилює потребу в органічній взаємодії ринкових саморегуляторів і державних механізмів та 
інструментів моделювання перспективного розвитку економіки. 

Ринкове середовище як одне з найвагоміших досягнень цивілізації за суттю егоїстичне 
та жорстко прагматичне. Соціальні пріоритети суспільства, макроекономічні провали 
“ринкового розуму”, як показали уроки світової фінансово-економічної кризи 2008–2009 pp., 
має відстоювати держава, запроваджуючи адекватну наявній ситуації ідеологію, стратегію і, 
що особливо важливо, відповідні регулятивні механізми. 

Формування інформаційного ринку відіграє особливу роль у розбудові інформаційного 
суспільства. Однак у політико-економічному тезаурусі зазначене поняття поки що не 
з’явилося. На сьогодні поняття “ринок інформації” практично не введено в науковий оборот, 
воно не є предметом системних досліджень, а тому далеко не всі розуміють і правильно 
сприймають цю комплексну, полісистемну категорію. В основному говорять і пишуть про 
інформаційні системи, про їх застосування, вважаючи чомусь, що ці останні поза ринковими 
відносинами й інституціями можуть виконувати вагому роль і важливі функції [45]. Однак 
насправді це далеко не так. Важливо розуміти, що саме інформаційний ринок уособлює 
найважливішу комунікативну функцію, а саме – інформаційну (сигнальну) і, таким чином, 
супроводжує взаємодію окремих індивідів, груп (колективів) людей, галузей у сфері 
економіки (національного господарства), чим підтверджує дієздатність державних інституцій 
і суспільства в цілому. 

Для науково-теоретичних узагальнень з приводу такого цивілізаційного явища 
особливу увагу необхідно приділити випереджальному розвитку фундаментальних і 
прикладних досліджень. Одну з ключових ролей тут має відіграти стратегія економічної 
політики української держави. Виступаючи на Всеукраїнській науково-практичній 
конференції, що відбувалася у форматі II Пленуму Союзу економістів України (22 квітня 
2010 p.), професор В. Оскольський справедливо зазначив: “Стратегія визначає цілісну 
систему поглядів на збалансованість гуманістичного, соціального, економічного та 
екологічного розвитку України, правові основи, принципи, завдання й організаційні заходи, 
що є базисом для розробки національного прогнозу сталого розвитку на найближчу та 
віддалену перспективу” [46]. Однак президент Союзу економістів України у переліку 
запропонованих пріоритетів і механізмів випустив стратегію державної підтримки 
інформаційного ринку як визначальної передумови формування єдиного інформаційного 
простору на теренах України. 

Через ідеологічне забезпечення та практичну реалізацію цієї об’єктивно зумовленої 
потреби формується не просто розмаїття ліній (мереж) інформаційних ретрансляцій та 
передач, а насамперед і головним чином таке полісистемне утворення (явище), як ринок 
економічної інформації. Цей цивілізаційний феномен відіграє в суспільстві і в національному 
господарстві пізнавальну, системоутворюючу, системоузгоджувальну (координуючу) роль. В 
першу чергу, завдяки такому цивілізаційному здобутку формуються синергетичні потоки 
національної економіки, її інваріантність щодо якісної зміни масштабу та історично 
віддалених перспектив. 

Здавалося б, інформаційний ринок уособлює хаотичність, оскільки зумовлений 
потребами, інтересами та волею великої кількості індивідів, груп людей та кластерних 
об’єднань [47], стохастичною природою макроекономічних процесів, тобто є унаочненням 
неструктурованої, надмірно фрактальної системи [48]. В економічному середовищі постійно 
виникають нові фактори, які неможливо відстежити й врахувати у режимі он-лайн. Тим 
часом наявність фрактальних структур, тобто бажана зрозумілість ситуації, стає можливою 
за умови сталих інформаційних процесів. Відповідно нестача фрактальних утворень, як 
правило, свідчить про нестабільність інформаційних потоків в економіці. Як наслідок, 
виникають непередбачені і навіть непереборні у певний момент проблеми при 
прогнозуванні, а тим більше при моделюванні макроекономічних тенденцій та процесів, 
розвитку інформаційної економіки. 
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Інформаційний ринок об’єднує інформаційні потоки, трансакції та набір відповідних 
інститутів. Інформаційні потоки – це сталі обсяги інформації, що регулярно ретранслюються 
від одного економічного суб’єкта до іншого (чи декількох суб’єктів). Системна й різнобічна 
та вчасно подана інформація, з одного боку, суттєво збагачує “інтелектуальний потенціал” 
інформаційного ринку, а з іншого – спонукає управлінсько-регулюючі інстанції до найбільш 
назрілих маневрів і дій. Таким чином, категорію інформаційний ринок можна оцінити як 
додатковий масштабний ресурс у формуванні й використанні насамперед економічної 
інформації, що максимально сприяє макроекономічній адаптації національного господарства 
у сучасних, швидкозмінних обставинах. 

Зважаючи на викладене вище, навряд чи можна погодитися з твердженням наукових 
авторитетів про те, що в міру цивілізаційного ускладнення економічних процесів регулюючі 
можливості держави девальвуються. “Те, що держава була здатна робити в умовах 
індустріальної (структурно простої) економіки, стає неможливим в економіці вищого 
порядку – в постіндустріальній, інформаційній (віртуальній за своїм визначенням)” [49]. 
Наведене судження професора А. С. Гальчинського, на нашу думку, цікаве в тому розумінні, 
що підкреслює насамперед інноваційні очевидності. Однак це зовсім не означає, що 
водночас можна не враховувати реальні впливи держави в інформаційній економіці. 

Навпаки, сучасна держава завдяки активному освоєнню розмаїтої інформації відчутно 
звужує межу невизначеності, тому що регулярно отримує чіткі сигнали щодо економічної 
ситуації в країні та назрілих змін і можливих перспектив макроекономічного розвитку. 
Майже півстоліття тому відомі зарубіжні вчені виходили з того, що “ступінь невизначеності 
тим менший, чим більше споживачем отримано інформації” [50]. Водночас окремі 
дослідники вважають, що реалії глобалізації змушують не традиційно, по-новому 
подивитися і на проблеми, і на переваги, які зумовлюються інтенсивним зростанням 
інформаційних потоків та інформаційних мереж, підкреслюють неоднозначність впливу 
інформації на перебіг соціально-економічних процесів [51], інші пропонують нову 
парадигму економічної науки в контексті розвитку інформаційної економіки [52]. 

Найбільш вагомий вклад та відчутний поштовх у цьому напрямі зроблено в такому 
розділі науки управління, як стратегічний менеджмент, оскільки його управлінський ефект 
усе більшою мірою зумовлюється опорою на інформаційний ресурс [53]. Різновидом 
стратегічного менеджменту є функціональний (операційний) менеджмент [54]. Однак 
спільним знаменником для всіх різновидів функціонального менеджменту, безумовно, є 
сучасне, тобто інноваційно наповнене інформаційне супроводження, найбільшу частку в 
якому займає стратегія розвитку економічної інформації. Серед зарубіжних авторів найбільш 
відчутний науковий поштовх проблемам інформаційного забезпечення цивілізаційного 
розвитку надали М. Кастельс, Р. Кроновер, А. Стрикленд, А. Томпсон, Е. Тоффлер, 
Ф. Уебстер, Г. Хакен, У. Шарп, К. Шенон, У. Ешбі та ін. У наш час лауреати Нобелівської 
премії з економіки (2010 р.) американець Пітер Даймон та англієць Дейл Мортенсон 
сформулювали теорію, що пояснює, яким чином економічна політика і державне 
регулювання впливають на динаміку показників, безпосередньо пов’язаних з найбільш 
життєво важливими пріоритетами людського буття. Зрозуміло, що наявність ринку 
економічної інформації зумовлює стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 
держави і суспільства. 

Саме економічна інформація зумовлює процес проектування, планування, узгодження, 
контролю необхідних та назрілих різновидів господарської підприємницької, бізнесової 
діяльності, яка за умови підпорядкування стратегічним цілям та пріоритетам держави 
націлена, у кінцевому підсумку, на задоволення макроекономічних та суспільних потреб. 

Цивілізаційно оформлений інформаційний ринок – найкоротший шлях до оптимізації 
управлінсько-регуляторних систем та механізмів для ефективної макроекономічної 
взаємодії. Найважливішим фактором при цьому є державна стратегія формування 
інформаційного ринку, невід’ємний етап якої – інтернетизація всіх сфер суспільного 
розвитку. Водночас важливо розуміти, що первинним елементом, завдяки якому можлива 
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повнота й зреалізованість зазначених вище позитивних впливів, є наявні ІКТ, невід’ємним 
сегментом котрих є комп’ютеризація (див. рис. 1.1). 

Діаграма показує, що сучасний ринок економічної інформації поширюється поки що 
досить нерівномірно. Спостерігаються також нерівномірність забезпечення можливості 
доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення 
“інформаційної нерівності” між окремими регіонами, галузями економіки та різними 
верствами населення. 

 
Рис. 1. Доступ населення до ІКТ у регіональному розрізі 

Однією з причин цієї негативної тенденції можна вважати слабкий вплив центральних 
органів державного управління на якість і зміст процесів розвитку інформаційного суспільства, 
які відбуваються стихійно і повільно. Поглиблення “інформаційної нерівності” між окремими 
регіонами, галузями економіки та різними верствами населення потребує державної стратегії 
розв’язання цієї проблеми. Одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на сталий розвиток інформаційне 
суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до 
них вільний доступ, користуватися й обмінюватися ними. 

Водночас важливо: включення витрат, спрямованих підприємствами та організаціями 
на фінансування відповідних навчальних закладів та ІКТ-орієнтованих підрозділів з 
навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери ІКТ, до складу валових витрат; 
розробка та впровадження стимулів для підприємств, що провадять діяльність у сфері 
інформатизації; створення бізнес інкубаторів, технопарків, центрів високих інформаційних 
технологій та інших інноваційних структур і водночас фінансова підтримка їхньої діяльності. 
Лише за цих умов виникне можливість повною мірою реалізувати наявний у країні 
потенціал, що в свою чергу сприятиме створенню нових робочих місць і розширенню 
можливостей щодо працевлаштування населення і таким чином суспільному й особистому 
розвиткові та підвищенню якості життя. 

Ефективне застосування інформаційного ринку передбачає такі умови: 
а) актуальність, повноту, вчасність та вірогідність інформації, що використовується; 
б) недопущення несанкціонованого розповсюдження,використання і порушення 

цілісності, конфіденційності та доступності інформації; 
в) виключення негативних наслідків практичного застосування інформаційних технологій 

у відповідних галузях та сферах національного господарства; 
г) опора на теоретичні узагальнення та наукові обґрунтування, які реально 

сприятимуть прискореному й рівномірному розвитку інформаційного суспільства в Україні 
та ін. 

Першим стратегічним кроком держави у цьому напрямку, безумовно, є розробка та 
прийняття основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на основі Стратегії 
розвитку України до 2020 року (далі – Стратегія) [55], яка розроблена на виконання 
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доручення Кабінету Міністрів України Міністерством економіки України за участю 
центральних органів виконавчої влади, Державної установи “Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України” з урахуванням пропозицій, отриманих 
від громадських організацій. 

Стратегія, зокрема, передбачає: 
− створення з урахуванням міжнародного досвіду сприятливих регуляторних режимів 

для розвитку ІКТ і за рахунок цього – повнофункціональної інформаційної інфраструктури 
національного господарства та забезпечення захисту макроекономічних (а отже, державно 
значимих) пріоритетів; 

− підвищення рівня координації діяльності державних органів щодо виявлення, оцінки і 
прогнозування загроз інформаційній безпеці, запобігання таким загрозам та забезпечення 
ліквідації їх наслідків, здійснення міжнародного співробітництва з цих питань; 

− удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення інформаційної безпеки, 
зокрема захисту інформаційних ресурсів, протидії комп’ютерній злочинності, захисту 
персональних даних, а також правоохоронної діяльності в інформаційній сфері; 

− розгортання та розвиток Національної системи конфіденційного зв’язку, здатної 
інтегрувати територіально розподілені інформаційні системи, в яких обробляється 
конфіденційна інформація; 

− організаційно-кадрове забезпечення функціонування інформаційного ринку, зокрема 
ринку економічної інформації. 

Виконання основних засад цього прогнозного документа забезпечить у кінцевому 
підсумку підвищення конкурентоспроможності національної економіки за рахунок розвитку 
людського потенціалу, насамперед у високоінтелектуальних сферах праці, а також 
розширення експортного потенціалу ІКТ та інтернет-мереж в Україні. 

Створення загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів, впровадження і 
використання ІКТ у національній економіці об’єктивно сформує систему мотивацій у 
населення на отримання умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності. 

Інформаційний ринок об’єктивно сприяє збільшенню різноманітності та кількості 
електронних послуг не сам по собі, а при системній державній (організаційно-управлінській) 
підтримці. Це у свою чергу зумовлює і передбачає потребу: 

− подолати відставання у впровадженні сучасних ІКТ суб’єктами господарювання, 
зокрема у виробництві, використанні технологій електронної комерції; 

− сприяти діяльності наявних та появі нових національних компаній-інтеграторів, 
розробників програмно-апаратних комплексів у сфері електронної комерції, опрацьовувати 
економічні механізми стимулювання переходу до цих технологій суб’єктам середнього і 
малого підприємництва; 

− прискорити впровадження ІКТ у базових сферах та галузях національного 
господарства України, передбачивши надання широкої номенклатури електронних послуг 
населенню сільської місцевості; 

− стимулювати створення мереж і навчальних центрів, курсів з вивчення особливостей 
електронної комерції, з перепідготовки керівників, фахівців різних сфер діяльності для 
роботи в нових умовах; 

− підвищити ефективність та прозорість державних закупівель, передбачивши 
інтенсифікацію впровадження системи електронних закупівель, впровадити заходи щодо 
створення галузевих вертикальних інтернет-порталів; 

− забезпечити підготовку нормативно-правових актів щодо використання фізичними та 
юридичними особами платіжних карток з метою поширення безготівкових розрахунків в 
Україні та розвитку національної системи масових електронних платежів тощо. 

Незважаючи на це, інформаційний ринок як багатоаспектна макрокатегорія поки що не 
займає вагомого місця в наукових дослідженнях вітчизняних учених. Найчастіше 
зустрічаються теоретичні узагальнення щодо інформації (її сприйняття та розуміння) на 
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досить високому рівні наукової абстракції [56]. Ситуація дещо покращується завдяки 
дослідженням авторів, які іноді виступають з науково обґрунтованими узагальненнями [57]. 
На жаль, поза належною увагою дослідників все ще залишається саме інформаційний ринок 
як макроекономічне явище. Тому назрілим завданням є визначення інформаційного ринку, 
класифікаційних ознак цього макроекономічного явища, чому має передувати науково 
обґрунтоване категоріальне визначення. 
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Трохим Ковальчук 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА В 
НЕЗАВИСИМОЙ УКРАИНЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ  

 С  точки  зрения историографии сделаны выводы относительно освещения роли ин-
формационного рынка в независимой Украине, выделяются достижения и 
нерешенные проблемы в этом плане, что имеет важное значение в процес-
се дальнейшего формирования единого информационного рынка на отече-
ственных землях.  

Ключевые слова: Украина, информационный рынок, инновационные технологии, рынок 
экономической информации, информационное общество, информационная 
политика, информация. 

 
Trokhym Kovalchuk 

THE MAIN TENDENCIES OF THE INFORMATION MARKET FORMATION IN THE 
INDEPENDENT UKRAINE: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

From the    viewpoint of Historiography, the paper presents the conclusions on the elucida-
tion of the information market’s role in the independent Ukraine, distinguishes the 
achievements and unsolved questions on the problem what is of great impor-
tance in the process of further formation of the unified information field on the na-
tive ground. 

Key words: Ukraine, information market, innovative technologies, economic information mar-
ket, information society, information policy, information. 




