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ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РОЗВИТКУ  

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 
 

У статтті на основі запропонованих автором ознак наведено класифікацію 

механізмів державного управління в інформаційній економіці. Охарактеризовано 

недержавні механізми проаналізовано основні складові та структуру механізмів 

державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. 

Запропоновано шляхи вдосконалення механізмів розвитку інформаційної економіки. 
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The proposed classification signs of the mechanisms of state administration in the 

information economy. The analysis basic constituents and structure of mechanism of state 

administration in the context of the information economy in Ukraine. The author proposes 

ways to improve mechanisms for the development of the information economy. 
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Постановка проблеми. В Україні є потреба вдосконалення механізмів 

реалізації державної політики у сфері інформаційної економіки. Україна має 

тісно співпрацювати з європейським та світовим інформаційним, науково-

технічним, культурним простором. В економіці, державному управлінні, по-

всякденному житті громадян усе більш важливого значення набувають еле-

ктронні послуги, інформація. Важливі як зміст цієї інформації, так і спосіб її 

отримання. Отже, відбуваються зміни в інфраструктурі, технологіях. Обсяги 

електронних полсуг постійно зростають. Маштаб застосування інформацій-

них технологій спричинив зміни в суспільстві. Відбувся перехід до інфор-

маційного суспільства. До інформаційної економіки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади меха-

нізмів реалізації державної політики висвітлено в працях провідних вітчиз-

няних та зарубіжних вчених. У галузі управління це праці В. Авер’янова, 

Г. Атаманчука, П. Єгорова, О. Ковалюка, О. Коротича, Ю. Лисенка, 

В. Малиновського, Р. Рудницької та інших. Становлення інформаційної еко-

номіки системно досліджували А. Чухно, Л. Мельник, Б. Мізюк, Б. Новіков, 

В. Мунтіян, А. Маслов, В. Павлов, Н. Апатова, Л. Федулова, Є. Ніколаєв, 

В. Семиноженко. Науковi працi Ю. Бажал, Р. Васильченко, О. Вершинської, 

О. Глущенко, Д. Шахова, А. Ткачової С. Гринкевич та О. Іляш присвяченi 

важливим аспектам функцiонування та активiзацiї iнформацiйного ринку, 

обґрунтуванню впливу розвитку iнформацiйної економiки на соцiальнi й 
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економiчнi процеси. Однак питання механізмів державного управління що-

до розвитку інформаційної економіки залишається малодослідженим. Зва-

жаючи на те, що інформаційна економіка в світі набуває значних темпів ро-

звитку, а в Україні цього не відбувається, визначення особливостей механі-

змів державного управління та пропозицій щодо державної підтримки та ро-

звитку інформаційної економіки в Україні стає все більш актуальним. 

Постановка завдання. Не дивлячись на те, що відбувається інтенсив-

ний процес формування світової «інформаційної економіки» в умовах глоба-

лізації інформаційних, інформаційно-технологічних і телекомунікаційних 

ринків, виникненні світових лідерів інформаційної індустрії, перетворенні 

«електронної торгівлі» за допомогою телекомунікацій у засіб ведення бізне-

су, в Україні ці процеси мають ознаки лише початкової стадії. Зокрема, спо-

стерігається несистемність та локальний характер. В економіці України ще не 

відбулося широкомаштабної та докорінної модернізації на основі формування 

інформаційно мережевої системи та безперервного використання інновацій.  

Сучасні тренди розвитку інформаційного суспільства характеризуються 

тим, що вже у 2002 р. за п'ять попередніх років людством було вироблено 

інформації більше, ніж за всю попередню історію. Відомо, що обсяг інфор-

мації щорічно в світі зростає на третину. В середньому, на людину за рік у 

світі, станом на 2002 р., вироблялося 2,5х108 байт інформації [15]. За десять 

років після опублікування цих даних, згідно з повідомленнями відомих сві-

тових компаній у 2012 р. на 7 млрд осіб припадало 6 млрд телефонів (дані 

компанії «Ericsson», 2012), 6 млрд телевізійних установок (дані «Guinnes 

Today», 2012), 2 млрд комп'ютерів (дані «Gartner», 2012), 2,3 млрд інтернет-

користувачів (дані «Internet World Stats», 2012) [12]. Отже, розвиток сучас-

них інформаційно-комунікаційних технологій та збільшення кількості самої 

інформації – це визначальні чинники сучасної економіки. Оскільки основ-

ним продуктом інформаційної економіки є інтелектуальні послуги та науко-

місткі товари, найбільшу цінність становлять інформація та знання. Розви-

нені країни світу усвідомлюють необхідність нових підходів до власного ро-

звитку та розуміють переваги інформаційної економіки. Вони на досліджен-

ня і розробки спрямовують значні фінансові вливання, у тому числі за раху-

нок коштів бізнес-структур. Метою дослідження є визначення науково об-

ґрунтованих нормативно-правових аспектів державного регулювання в сфе-

рі інформаційної економіки, визначення та вдосконалення механізмів розви-

тку інформаційної економіки в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Сьогоднi iснують рiзнi iнтерпретaцiї 

термiну «iнформaцiйнa економiкa», якi зaлежaть вiд погляду конкретного 

дослiдникa тa способу дослiдження. Поширеним є розумiння iнформaцiйної 

економiки як тaкої фaзи розвитку суспiльствa, в якiй головними продуктaми 

виробництвa є iнформaцiя тa знaння. Особливостями є збiльшення ролi 

iнформaцiї та знaнь у життi суспiльствa, зростaння чaстки iнформaцiйних ко-

мунiкaцiй, продуктiв і послуг у ВВП країни, створення глобaльного 

iнформaцiйного простору, де вiдбувaється ефективнa iнформaцiйнa взaємодiя 
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людей, зокремa й завдяки їх доступу до свiтових iнформaцiйних ресурсiв i 

споживaнню вiдповiдних iнформaцiйних продуктiв і послуг [2]. Інформацій-

ний сектор економіки складають три підсектори: науково-освітній, телекому-

нікаційній і техніко-інноваційний. Але, зрозуміло, що структура сучасної ін-

формаційної економіки набаго складніша, ніш поділ на цих три підсектори. 

Адже до неї входить виробництво та обслуговування електронної інформа-

ційної техніки і різні види робіт з інформацією. Важливого значення набуває 

проблема нових якостей. Зокрема, нового значення набувають продукт, як 

інформаційний об'єкт, праця, як інтелектуальна праця, капітал, як інтелектуа-

льний капітал (людський потенціал, освіта, досвід, вміння та знання), благо, 

багатство, як особистісні якості, людський капітал. Нового значення набува-

ють категорії цінності та потреби. Добробут вимірюється не матеріальними 

благами, а потоком креативних благ, тому на перший план виходить модель 

«креативної людини» (ключове тут – соціалізація [8]).  

Інформаційна економіка в своїй основі має мережеву базову структуру. 

Суспільство отримало новий тип соціальної структури, стало «мережевим су-

спільством». У цих нових умовах розвивається та трансформуєть державне 

управління економікою. Гнучнке управління та новий державний менедж-

мент змінюють централізований адміністративний контроль. Від політики 

обмеження монополізму відбувається перехід до створення умов вільного пі-

дприємництва та інвестування, розвитку конкурентного середовища, розвит-

ку інноваційної діяльності. Це відбувається за допомогою різних організацій-

но-економічних методів та інструментів. Отже, механізми реалізації держав-

ної політики розвитку інформаційної економіки в Україні мають відповідати 

сучасним реаліям, об’єктивним суспільним та економічним процесам.  

Система управління економікою в Україні перебуває у процесі змін. З 

одного боку, це потребує вдосконалення механізму державного управління 

економікою загалом та інформаційної економікою зокрема. Потребують ро-

зробки принципово нові підходи до форм і методів управління. Є необхід-

ність визначення науково обґрунтованих нормативно-правових аспектів 

державного регулювання. З іншої сторони, організаційно-економічна струк-

тура суб’єктів господарювання в сфері інформаційної економіки в умовах 

глобалізації й інноваційного розвитку вже не відповідає сучасним 

об’єктивним потребам українського суспільства. Виникає необхідність 

створення ефективного інформаційного забезпечення суспільства. 

Які ж механізми розвитку інформаційної економіки слід розглядати в 

Україні? По-перше, однією з складових загальнодержавної економічної по-

літики є політика держави щодо розвитку інформаційного суспільства, яка 

саме й визначає принципи державного управління розвитком інформаційної 

економіки. У першу чергу слід розглядати механізми державного управлін-

ня. «Механізми державного управління, складна система державних органів, 

організованих відповідно до визначених принципів для здійснення завдань 

державного управління, «інструмент» реалізації виконавчої влади держави. 

Механізм формування та реалізації державного управління – це сукупність і 
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логічний взаємозв’язок соціальних елементів, процесів та закономірностей, 

через які суб’єкт державного управління «схоплює» потреби, інтереси і цілі 

суспільства в управляючих впливах, закріплює їх у своїх управлінських рі-

шеннях та діях і практично втілює їх в життя, зважаючи на державну владу» 

[1, с. 86.]. Органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, 

будь-яку соціальну систему з метою досягнення поставлених цілей. Це від-

бувається завдяки системі політичних, економічних, соціальних, організа-

ційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного 

управління (В. Бакуменко, В. Князєв). Механізми державного управління – 

це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, а структура механізму держа-

вного управління включає цілі, рішення, впливи, дії, результати. Таким чи-

ном, за рівнями механізми державного управління поділяють залежно від 

суб’єктів управління як такі, що можуть здійснюватися органами управління 

на вищому (ВРУ, Президент, КМУ), обласному (обласні ради, обласні дер-

жавні адміністрації), районному (районні ради, районні державні адмініст-

рації), місцевому (міські, селищні, сільські ради) рівнях. Узагальнену кла-

сифікацію механізмів державного управління наведено О. В. Федорчак [13]. 

Зазначимо, що механізм державного управління, як система, реалізується 

через конкретні методи, важелі й інструменти впливу з відповідним право-

вим, інформаційним, нормативним та фінансовим забезпеченням. Також 

важливими є методи державного управління, які розрізняють за формами – 

прямі й непрямі. Методи прямого впливу безпосередньо діють на функціо-

нування суб’єктів управління. Серед методів непрямого впливу державне 

кредитування, державні позики, податкове регулювання, амортизаційна по-

літика, стандартизація. Особливістю формування державної політики розви-

тку інформаційної сфери є те, що в ході розвитку ринкових відносин і стабі-

лізації економіки функції прямого впливу держави будуть звужуватися.  

Основними інструментами механізму державного управління є ціноутво-

рення, ставки податків і пільги з оподаткування, проценти за кредит, дирек-

тивні заходи макроекономічних планів і цільових комплексних програм, но-

рми і нормативи, і державні гарантії, державні закупівлі, ліцензії, квоти, лі-

міти тощо. Рішення, які приймаються в межах компетенції органів держав-

ного управління, завжди мають правове, нормативне, інформаційне та фі-

нансово-економічне підґрунтя. Так, в Україні визначено прiоритетнiсть роз-

витку iнформацiйної економiки на найвищому рiвнi управління. Не дивля-

чись на те, що базовий правовий акт, а саме, Закон України «Про інформа-

цію» [5] був прийнятий ще у 1992 р., аналізуючи та виокремлюючи харак-

тернi ознаки iнформацiйної економіки, вітчизняні експерти С. Гринкевич та 

О. Іляш визначили, що «прiоритетнiсть розвитку iнформацiйної економiки 

на найвищому рiвнi управління в Українi регламентовано з 2007 р.» [3, 

с. 57]. Саме тоді було прийнято окремий законодавчий документ – Закон 

України «Про Основнi засади розвитку iнформацiйного суспiльства в Укра-

їнi на 2007– 2015 роки» [6]. Закон окреслив основні причини недостатнього 

ступеня розбудови iнформацiйного суспiльства в Українi. У ньому чітко ви-
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значено завдання, цiлi та напрями його розвитку. А також засади 

нацiональної полiтики розвитку iнформацiйного суспiльства. Вказано на  

необхiднiсть законодавчого забезпечення, органiзацiйно-правовi основи 

(iнституцiйне, органiзацiйне, ресурсне забезпечення; вiдповiднi об’єднання 

громадян; механiзми iнтеграцiї України у свiтовий iнформацiйний простiр i 

механiзми реалiзацiї основних засад розвитку iнформацiйного суспiльства в 

Українi на 2007–2015 роки). Ішим важливим документом, який вiдображає 

особливості впливу iнформацiйної економiки на розвиток українського сус-

пільства, є Доктрина iнформацiйної безпеки України, затверджена Указом 

Президента України вiд 8 липня 2009 р. № 514/2009 [14]. У ньому було ви-

значено основнi засади iнформацiйної безпеки України, життєво важливi 

iнтереси в iнформацiйнiй сферi для особи, суспiльства, держави, основнi ре-

альнi та потенцiйнi загрози iнформацiйнiй безпецi України, а також напрями 

державної полiтики у сферi iнформацiйної безпеки. У 2014 р. цей Указ втра-

тив чинність. Разом з ним і Доктрина. Згiдно з Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України вiд 15 серпня 2007 р. № 653-р., питання щодо розвитку 

iнформацiйного суспiльства (iнформацiйної економiки) мали бути враховані 

Державною програмою економiчного i соцiального розвитку України на 

2012 р.та основних напрямiв розвитку на 2013 i 2014 роки [10]. Та, як зазна-

чають експерти, перелiк завдань, якi необхiдно вирiшити в межах розвитку 

iнформацiйного суспiльства та кiлькiсних і якiсних показникiв ефективностi 

державної полiтики є досить обмеженим, «звужує сутнiсть і змiстовнiсть 

процесу розбудови iнформацiйного суспiльства й оцiнювання його розвит-

ку, що суперечить Закону України «Про Основнi засади розвитку 

iнформацiйного суспiльства в Українi на 2007– 2015 роки» [3, с. 57]. Зокре-

ма, до показникiв ефективностi державної полiтики у сфері розвитку 

iнформацiйного суспiльства не вiднесено, наприклад, «показник рiвня кон-

курентоспроможностi ринку iнформацiйних технологiй, частки науково-

дослiдних органiзацiй сфери iнфор мацiйних технологiй, рiвня дотримання 

авторських прав на програмне забезпечення, рiвня застосування 

iнформацiйних технологiй у закладах освiти, охорони здоров’я, рiвня 

iнновацiйної активностi» [3, с. 60].  

Крім того, прийнято  нову редакцію Закону України «Про наукову і нау-

ково-технічну діяльність». Зі старої редакції в ухваленому законі залишилася 

важлива  норма – що держава повинна виділяти з бюджету на науку щонай-

менше 1,7 % ВВП. Закон вимагає нарощувати витрати на науку, щоб досягти 

в перспективі сукупних витрат на наукові дослідження й розробки 3 % ВВП. 

Але передбачені законом «Про державний бюджет України на 2016 рік» ви-

датки державного бюджету становили  0,16 % ВВП (3 676 743,4 тис. грн), то-

ді як у 2014 році цей показник був майже вдвічі більшим – 0,28 % ВВП. От-

же, як факт, недостатнiсть державних фiнансових ресурсiв для належного ро-

звитку iнформацiйної економiки, несвоєчаснiсть виконання завдань щодо 

створення належних умов розвитку ринків інформаційних послуг.   

По-друге, серед механізмів розвитку інформаційної економіки слід роз-
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глядати конкуренцію та партнерство. Ці недержавні механізми розвитку 

сфери інформаційної економіки створюють середовище для виникнення пі-

дприємства нового типу. Таке підприємство діє в умовах глобальності, ви-

сокої продуктивності та зміні способу отримання прибутку. Глобальність 

надає можливість суб’єктам господарювання працювати як єдине ціле в реа-

льному часі у світовому масштабі. Капітал вільно переміщується між краї-

нами, а країни мають змогу використовувати цей капітал у реальному часі. 

Висока продуктивність виникає завдяки використанню всіх видів ресурсів 

без часових та територіальних обмежень. Зміна способу отримання прибут-

ку переходить від отримання ефекту масштабу на використання швидкості 

інновацій і здатності залучати й утримувати клієнтів. Розвиток сфери інфо-

рмаційної економіки також залежить від появи нових виробничих сил, які 

суттєво змінюють матеріально-технічну базу виробництва за рахунок прив-

несення в неї автоматизації, інформаційних ресурсів та комп’ютерної техні-

ки з глобальною мережею Інтернет. Відбуваються структурні зміни на мак-

ро- та мікроекономічному рівнях. На мікрорівні така зміна означає появу пі-

дприємства нового типу, яке функціонує у мережі Інтернет, використовує 

окремо функціонуючих та територіально відокремлених робітників, а також 

майже немає матеріальних активів (так працюють віртуальні корпорації).  

Конкуренція та партнерство в умовах українських реалій наочно де-

монструють, як українські інвестори і підприємці здатні вирішувати про-

блеми з озброєнням, екологією і обмеженістю енергоресурсів, зокрема, саме 

інновації допомагають вистояти під час кризи і війни (цьогоріч весною «Ук-

роборонпром» представив більше 40 інноваційних продуктів на виставці 

DEFEXPO – 2016 в Індії від 11 українських підприємств). 

Висновки. Механізми розвитку інформаційної економіки в Україні слід 

розглядати, як механізми державного управління (практичні заходи, засоби, 

важелі, стимули з боку держави) та недержавні менанізми (конкуренцію та 

партнерство). Реалізація державної політики розвитку інформаційної еконо-

міки у контексті інтеграції України в світові ринки, світове суспільство, ство-

рення передумов для поглиблення та розширення відносин з світовим та єв-

ропейським інформаційним простором актуалізує необхідність науково-

аналітичного супроводу цих процесів та удосконалення механізмів реалізації 

державної політики в управлінні розвитком інформаційної економіки. Зокре-

ма необхідно: по-перше, виробити єдині принципи і загальні правила взаємо-

дії всіх суб'єктів інформаційної діяльності при оптимальному співвідношенні 

державного регулювання та саморегулювання й розвитку інформаційних ри-

нків; по-друге, забезпечити умови для безпечної інформаційної взаємодії 

держави, громадян та організацій; по-третє, гарантувати та уможливити рів-

нодоступність суб'єктів інформаційної діяльності до відкритих інформацій-

них ресурсів та їхню правову рівність; по-четверте, це збереження балансу 

інтересів держави і світового співтовариства при входженні України в глоба-

льний інформаційний простір, збереження інформаційного суверенітету;  

по-п’яте, боротьба з піратством у галузі інформаційних технологій.  
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