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ВСТУП
У цей час у науковому середовищі стали викорис(

товуватися такі поняття, як "інформація", "інформати(
зація", "інформаційні технології", "інформаційна інфра(
структура", "інформаційні ресурси", "інформаційний
ринок", "інформаційні процеси", "інформаційний
простір" і т.д. При цьому слід зазначити, що на сьогодні
не існує суворого визначення поняття "інформаційний
простір". У цілому можна сказати, що дане поняття вжи(
вається, скоріше, як метафора, ніж як суворий науко(
вий термін. Незважаючи на це, поряд з економічним,
єдиний інформаційний простір є важливим чинником за(
безпечення системної взаємодії в багатьох європейсь(
ких країнах.

У ряді досліджень наводиться спроба проаналізу(
вати зміст взаємодії інформаційних процесів переваж(
но з погляду їхньої практичної спрямованості. Відзна(
чається, що поняття "інформаційний простір" органіч(
но вписується в систему вже досить звичних, визнаних
концептів теорії інформатики, пов'язаних з локалізацією
інформаційних параметрів, властивостей і відносин, та(
ких як, наприклад, інформаційний ресурс й інформа(
ційне середовище [5; 8; 2]. Однак ці категорії ще слаб(
ко представлені в теоретико(методичному аспекті, дані
поняття вживаються без обліку їхньої можливої тотож(
ності, слабко представлений їхній взаємозв'язок з еко(
номічною діяльністю, властивостями й відносинами ре(
сурсів і середовища. Тому продовжує залишатися акту(
альною потреба в розгляді соціально(економічного ас(
пекту даних сутнісних категорій, можливих категоріаль(
них взаємозв'язків, з огляду при цьому на рівні структу(
ризації суб'єктів інформаційних й економічних відносин.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Теоретично обгрунтувати специфіку функціонуван(

ня інформаційного простору з урахуванням соціально(
економічного аспекту як відбиття спрямованої взаємодії
суб'єктів економічного простору.
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РЕЗУЛЬТАТИ
В умовах соціально(ринкової трансформації обмін

інформацією припускає формування такого інформа(
ційного простору, у якому складаються нові форми
з'єднання факторів, що якісно відрізняються від рані(
ше існуючих у вітчизняній економіці. Сучасна економіч(
на теорія має потребу в осмисленні змін, що відбува(
ються в економічному просторі всіх рівнів під впливом
підвищення інтенсивності й розширення масштабів
інформаційних взаємодій.

Ефективність керування в економічному просторі
прямо залежить від механізму пошуку, переробки, збе(
рігання й використання інформації. Це припускає виз(
начення й раціоналізацію внутрішніх і зовнішніх зв'язків,
відносин у інформаційному просторі даних систем, а при
зростанні їхньої складності забезпечує стійкість коор(
динації їхньої діяльності й сполучення із системами
більш високого й більш низького рівня. Цьому присвя(
чені публікації багатьох учених, таких як Р. Абдєєв, М. Кас(
тельс, В. Коломієць, Ф. Котлер, Н. Моісєєв, М. Мізінце(
ва, В.Попов, Г.Почепцов, Е.Тавокін, М. Хайм, Ф. Уебстер,
С. Чукут, К. Шеннон, Ю. Шрейдер і багатьох ін. При цьо(
му слід зазначити, що зазначені автори не розглядали
методологію системно(еволюційного дослідження
інформаційного простору економічної системи, що доз(
волило б виділити категоріальний апарат, методологічні
принципи й підходи до вивчення сутності інформацій(
ного простору, встановити взаємозв'язок інформацій(
ного й економічного просторів, еволюцію системоутво(
рюючих елементів, а також тенденції й фактори розвит(
ку інформаційного простору аспектних економічних си(
стем мезорівня.

Використання концепції ендогенних факторів ви(
робництва, для рішення ключових завдань керування на
мезорівні, припускає розробку адекватного механізму
оцінки просторів, що формуються кожним з факторів у
процесі їхнього функціонування [3]. Ця оцінка можли(
ва й необхідна для стратегічної взаємодії трансформа(
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ційних і трансакційних факторів різних аспектируваних
економічних систем. Зокрема, структуризація інформа(
ційного фактору приводить до необхідності формуван(
ня інформаційного простору, що обумовлює у свою чер(
гу зниження трансакційних витрат. При цьому розроб(
ка методології дослідження інформаційного простору
регіональних економічних систем (наприклад регіональ(
ного ринку праці й зайнятості) дозволяє врахувати ви(
щезгадані положення на етапах побудови концептуаль(
ної моделі предметної області, а також проектування
на її основі інформаційної системи й відповідної бази
знань. Обробка отриманої інформації (процес керуван(
ня інформаційними ресурсами) відбувається за допомо(
гою багатопараметричної оцінки ефективності забезпе(
чення зайнятості й рейтингового позиціювання.

У зв'язку з цим стає необхідним рішення ряду акту(
альних наукових завдань: формування й подальший роз(
виток системи найважливіших понять, розробки теоре(
тичних основ керування інформаційними ресурсами,
створення типових моделей інформаційних систем і баз
знань для різних предметних областей, адаптації кон(
цепції формування й розвитку єдиного інформаційного
простору України з її регіональними особливостями.
Відповідно до даного розуміння проблеми, основні цілі
формування й розвитку єдиного інформаційного про(
стору регіону можна сформулювати як створення й
підтримку необхідного для стійкого розвитку економіч(
них систем рівня інформаційного потенціалу на основі
предметної орієнтації інформаційних ресурсів, запасів
і резервів. Це дозволить забезпечити погодженість
рішень, прийнятих органами державної влади різних
рівнів. Для цього інформаційний простір доцільно виз(
начати як вид простору, виділений на основі визнання
ендогенності інформаційного фактору виробництва, що
включає відносини економічних суб'єктів з приводу пев(
них умов, ресурсів і продуктів їхньої діяльності. Засто(
сування структурної рекурсії до економічних систем
дозволяє одержати для кожної з них на різних рівнях
внутрісистемний інформаційний простір, що відбиває
аспекти їхнього внутрішнього середовища. Таким чи(
ном, виникає ієрархія "вкладених" інформаційних про(
сторів різних рівнів, що відбиває ієрархію аспектиро(
ваних підсистем усередині економічної системи кожно(
го рівня, що обумовлює й забезпечує їхнє функціонуван(
ня. Інформаційний простір регіонального ринку праці —
це аспектно специфікована форма декомпозиції просто(
ру економічної системи проміжного рівня.

На підставі вищевикладеного можна зробити вис(
новок, що, по(перше, глобальний інформаційний простір
являє собою багаторівневу ієрархічну систему, на най(
нижчому рівні декомпозиції якої перебувають взаємо(
залежні сукупності різних предметно орієнтованих ін(
формаційних систем. По суті, вони є однорідними, діста(
ють й обробляють дані безпосередньо з відповідної
предметної області [4]. По(друге, трансакційні витрати
є параметрами, що визначають специфіку відносин між
суб'єктами регіонального економічного простору, для
функціонування яких характер інформаційного обміну
як невід'ємний атрибут їхніх взаємодій має вирішальне
значення. Інформаційний фактор як завершальний, по(
ряд з організаційним й інституціональним, забезпечує
трансакції, різними способами зв'язуючи виробників і

споживачів у просторі відтворювальних процесів. Це
буде виражатися в характері й структурі обмінів і взає(
модій між окремими інформаційними системами агентів
в інформаційному просторі економіки.

Проблема виділення й аналізу специфіки різних со(
ціально(просторових форм, а також їхніх взаємин один
з одним поки не досить досліджена. У той же час, як
відзначає В.Г. Виноградский, "звертає на себе увагу, що
наростає по кількості спроб й усе більш чітко усвідо(
млюване в його необхідності використання просторо(
во(тимчасових характеристик в аналізі різних сфер
діяльності" [1]. Категорія "простір" характеризує всі ос(
новні форми руху матерії — механічну, фізичну, хімічну,
біологічну, соціальну. Для правильного розуміння уні(
версальності простору необхідно чітко розрізняти
простір реальний, існуючий, простір концептуальний і
простір перцептуальний, тобто "простір як його сприй(
має людина своїми органами почуттів, насамперед, зо(
ром і дотиком, іншими словами, що здається простір,
який, отже, може бути суто індивідуальним" [7].

Розглядаючи категорію "інформаційний простір",
стає можливим вивчати більш докладно такі властивості
об'єктів і процесів як їхня впорядкованість, обсяг, інтен(
сивність, щільність. Цей аспект набуває важливого зна(
чення в керуванні. Разом з тим, принципова відмінність
простору як форми суспільного буття від всіх інших різно(
видів простору полягає в тому, що його виникнення й роз(
виток цілком пов'язані з діяльністю суспільного суб'єкта
(суспільства в цілому, соціальної групи, індивіда) [6].

Таким чином, у територіальному змісті поняттям
"інформаційний простір" позначається виділена су(
б'єктом за яким(небудь критерієм територія, на якій роз(
міщаються інформаційні ресурси, джерела інформації,
технологічні системи збору, обробки й поширення
інформації, а також користувачі різних видів ресурсів,
що підпадають під юрисдикцію законодавства, чинно(
го на цій території.

У процесі перетворення інформації суб'єкти інфор(
маційного простору сприймають навколишнє середови(
ще шляхом фільтрації й обробки інформації за допо(
могою моделювання, що забезпечує розуміння навко(
лишнього середовища й рішення проблем, що виника(
ють. Модельне подання інформаційного простору у
формі зміни моделі предметної області, як відбиття
спрямованої взаємодії суб'єктів економічного просто(
ру в часі, може відповідати еволюційному підходу до
визначення поняття інформаційного простору, що доз(
воляє охарактеризувати його як такого, що розвиваєть(
ся. Дана модель у процесі нагромадження інформації
може видозмінюватися й потім впливати на функції в ре(
альному економічному просторі. Чим точніше інформа(
ційна модель відбиває зміст предметної області дослі(
дження, тим більше потенціал ефективної діяльності
його суб'єктів, що забезпечується принципом відповід(
ності інформаційного простору іншим факторним видам
економічних просторів. Отже, характеристики інформа(
ційного простору економічної системи повинні систем(
но виділяти й відбивати його аспекти в рамках еволю(
ційного підходу. До основних ознак єдиного інформа(
ційного простору в рамках національної держави мож(
на віднести:

— дія єдиних принципів і загальних правил для всіх
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суб'єктів інформаційної взаємодії при сполученні дер(
жавного регулювання й саморегулювальних початків
у формуванні й розвитку єдиного інформаційного прос(
тору;

— забезпечення безпечної інформаційної взаємодії
держави, організацій і громадян;

— максимально повне задоволення інформаційних
потреб суб'єктів на всій території;

— рівний доступ суб'єктів інформаційної взаємодії
до відкритих інформаційних ресурсів та їхня правова
рівність;

— збереження балансу інтересів на входження у
світовий інформаційний простір і забезпечення націо(
нального інформаційного суверенітету.

Кожен об'єкт в інформаційному просторі — це
інформаційна система, що має свою концептуальну мо(
дель про середовище, що у свою чергу є інформацій(
ним ресурсом. Як організована обробка інформації в
інформаційному просторі, так і буде здійснюватися
взаємодію в реальному економічному просторі.

Еволюційний підхід дозволяє побудувати систе(
му інформаційного простору прикладної області, де
кожен об'єкт виступає як модель, що відбиває взає(
модії його суб'єктів. Ефективність розвитку, наприк(
лад, регіональної економічної системи залежить від
якості, масштабів й інтенсивності інформаційного
обміну між її агентами, а також від ресурсів й умов
поширення потоків інформації в даному інформацій(
ному просторі. У процесі трансакцій в економічному
просторі за рахунок взаємодій інформаційного фак(
тора його суб'єктів відбувається збільшення інфор(
мації, як умова й результат необоротності еволюції
економічної системи регіону. Інформаційні образи
суб'єктів й об'єктів регіону розкриваються у відпові(
дності їх інформаційного простору предметній інфор(
маційній системі.

Наприклад, модель інформаційного простору регі(
ону як підсистеми мезоекономічного простору може
бути представлена у формі понятійної моделі предмет(
ної області. Ця модель, накопичуючи інформацію, ви(
дозмінюється, впливаючи на еволюцію економічного
простору регіону. Чим точніше інформаційна модель
відбиває зміст предметної області дослідження, тим
більше потенціал ефективної діяльності його суб'єктів,
що забезпечується принципом відповідності інформа(
ційного простору іншим факторним видам просторів.
Тому доцільно досліджувати специфічні властивості,
елементи і механізми формування, розвитку даного ас(
пектованого інформаційного простору в різних регіо(
нальних економічних системах.

Специфіка заданого інформаційного простору виз(
начається природними умовами економічної системи, її
масштабом, об'єктами, суб'єктами, сферами діяльності,
рівнем розвитку технологій, нормами й правилами,
кількістю й структурою організацій й способами інфор(
маційного подання економічної діяльності, що відобра(
жається у відповідній інформаційній системі. Архітек(
тура цього інформаційного простору включає інфор(
маційні ресурси й трансакційну інфраструктуру. Інфор(
маційна система систематизує предметно орієнтовану
інформацію за допомогою бази даних, забезпечуючи
аналіз ефективності прийнятих на її основі рішень, доз(

воляючи представити результат за умови доступу різних
груп користувачів на спеціалізований сайт в Internet з
використанням технологій геоінформаційних систем.

ВИСНОВКИ
Теоретиче обгрунтування природи й специфіки фун(

кціонування інформаційного простору, а також розгляд
соціально(економічного аспекту в інформаційному про(
сторі дозволяє зробити наступні висновки. Розвиток
різних економічних систем неминуче буде супроводжу(
ватися переходом на більш високий рівень залежного
абстрактного розуміння, визначення й дослідження
їхньої інформаційної структури. Рішення проблеми
інформатизації, наприклад регіону, вимагає усвідомлен(
ня нових концептів єдиного інформаційного простору й
інформаційного суспільства. Фіксація нового знання й
практична реалізація його у формі нових культурних
цінностей, інституціональних структур і високих техно(
логій вимагає багатоаспектного інформаційного відбит(
тя й подання аспектних економічних систем регіональ(
ного рівня, інтеграція інформаційних моделей яких обу(
мовлює формування й розвиток єдиного інформацій(
ного простору.

Наведене вище дозволяє припустити, що поняттям
"інформаційний простір" у даний момент позначаються
різні феномени, які зв'язані між собою наявністю інфор(
мації, а також ті, хто її виробляє, і ті, хто нею корис(
тується. Що б там не було, рівень розвитку інформацій(
ного простору вирішальним чином впливає на економі(
ку, так само як і економіка впливає на формування
інформаційного простору. Від цього рівня значною
мірою залежить поведінка людей, формування суспіль(
но(політичної ситуаціїй соціальної стабільності.
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