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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

У сучасному світі спостерігається інтенсивний процес

формування інформаційного суспільства і пов'язаний з

ним процес формування економіки нового типу, яка ба%

зується на використанні новітніх досягнень інформацій%

них технологій. Розвиток якісно нового економічного

суспільства супроводжується абсолютним і відносним

зростанням інформаційного сектора, який постійно роз%

ширюється. При детальному аналізі змін у соціально%еко%

номічному розвитку країн чітко спостерігається збільшен%

ня частки національного продукту, створеного на базі п'я%
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того технологічного укладу, ускладнення галузевої струк%

тури сфери послуг.

Формування інформації як ресурсу, створення ринку

інформаційних продуктів і послуг призвело до того, що в

даний час інформаційний сектор економіки відіграє виз%

начальну роль у розвитку суспільства.

Сфера інформаційних послуг стрімко зростає і дивер%

сифікується відповідно зростанню та урізноманітненню

попиту на послуги. Водночас наявні диспропорції терито%

ріальної організації сфери інформаційних послуг, існу%

ють контрасти рівня обслуговування у центрі і на пери%

ферії. Досконала територіальна організація сфери інфор%

маційних послуг є одним з ключових завдань у реалізації

регіональної політики держави. Саме тому грунтовне вив%

У статті розкрито сутність інформаційних послуг, наведено їх основні види та визначено при�

чини відсутності їх власного статусу серед класів послуг. Розглянуто сутність та особливості

ринку інформаційних послуг, описано його компоненти, розкрито його двоїстий характер. До�

ведено, що регіональний ринок інформаційних послуг є частиною регіонального споживчого

ринку, описано його специфіку та особливості формування. Встановлено проблеми формування

регіональних ринків інформаційних послуг, досліджено та згруповано чинники, які впливають

на його розвиток. Визначено основні напрями дослідження регіонального ринку інформацій�

них послуг, обгрунтовано методологію аналізу та вимоги до системи показників.

Essence of informative services, brought their basic kinds over and certain reasons of absence of

their own status among the classes of services, is exposed in the article. Essence and features of

market of informative services are considered, his components are described, his ambivalent

character is exposed. It is well�proven that a regional market of informative services is part of regional

user market, his specific and forming features are described. The problems of forming of regional

markets of informative services are set, factors that influence on his development are investigational

and grouped. Basic directions of regional market of informative services research are certain,

methodology of analysis and system requirement is reasonable.
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чення аспектів функціонування сфери інформаційних

послуг на регіональному рівні є актуальним і своєчасним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивченню ролі інформації в економічних процесах

приділяли увагу багато вчених. Вперше поняття інфор%

мації як економічної категорії було застосовано А. Хар%

том. Основи для визначення окремих напрямів, проблем

становлення ринку інформаційних продуктів і послуг та

його значення у формуванні економіки нового типу зак%

лали такі вчені, як Ю. Бажал, В. Бодров, В. Глушков,

Г. Громов, А. Добровольська, К. Казанцева, С. Лазарєва,

В. Мандибура. Дослідженням в галузі економічних інфор%

маційних систем присвячені праці Ю. Канигіна, О. Ко%

ростіль, С. Мельниченко, Т. Січко, О. Стойчева та інших.

Проте на сьогодні закономірності розвитку і функці%

онування ринку інформаційних послуг залишаються ще

недостатньо дослідженими. Зокрема, потребує свого як%

існого вдосконалення категоріальний апарат теорії рин%

ку інформаційних послуг. Наряду з цим, актуальним є виз%

начення особливостей формування регіонального ринку

інформаційних послуг, удосконалення методики його ана%

лізу, розширення системи показників ринку інформацій%

них послуг та використання їх для прийняття ефективних

управлінських рішень щодо розвитку цієї галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення специфіки та особливос%

тей формування регіонального ринку інформаційних по%

слуг, обгрунтування основних напрямів його досліджен%

ня та методологію аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Продовж останніх років в економіці нашої країни

формуються нові економічні відносини господарюючих

суб'єктів різних форм власності, що обумовлені рефор%

муванням структури економіки, розривом старих госпо%

дарських зв'язків і утворенням нових ринкових відносин.

Вирішальна роль у формуванні та розвитку цих відносин

належить регіональним ринкам, у тому числі ринку інфор%

маційних послуг.

Істотно, що у період корінних економічних перетво%

рень виникає безліч проблем, пов'язаних з формуванням

і розвитком локальних ринків окремих товарів і послуг

на регіональному рівні, що вимагають ретельного вивчен%

ня. Складність проблеми полягає в тому, що по ряду ме%

тодичних положень розвитку регіональних ринків вітчиз%

няні дослідження тільки починаються, а зарубіжний

досвід потребує коригування з урахуванням як специфі%

ки розвитку ринкових відносин, так і відмінних особли%

востей формування порівняно нового ринку — ринку

інформаційних послуг.

Ринок як система економічних відносин обміну, як

відомо, являє собою сукупність окремих взаємопов'яза%

них ринків, які можуть бути класифіковані за різними

підставами: об'єктам, суб'єктам ринку, типу конкуренції,

територіальною ознакою і т.д.

Ринок інформаційних послуг є сегментом споживчо%

го ринку, об'єктом якого є інформаційні послуги. Його

розглядають у широкому та вузькому розумінні.

Ринок інформаційних послуг у широкому розумінні

— це економічний простір, де реалізуються інтереси ви%

робників і споживачів цих послуг; цей простір формуєть%

ся з метою створення і реалізації (продажу) таких послуг

на основі технологічної взаємодії, в якій рішення щодо

розподілу ресурсів і обсягів виробництва приймаються на

основі тарифів, що утворюються в результаті обміну між

виробниками, користувачами, працівниками і власника%

ми факторів виробництва.

Ринок інформаційних послуг у вузькому розумінні —

це сфера здійснення, надання та передачі інформації, в

основі яких лежать соціально%економічні відносини щодо

реалізації (продажу) інформаційних послуг користувачам

(тобто фізичним і юридичним особам).

Загалом ринок інформаційних послуг — це сукупність

економічних, правових і організаційних відносин з про%

дажу і купівлі інформаційних продуктів та послуг, які скла%

даються між їхніми постачальниками і споживачами. Ри%

нок інформаційних послуг характеризується, з одного

боку, попитом громадськості, господарських підприємств

і державних установ, а з іншого боку, пропозицією по%

слуг державних установ, підприємств із змішаним капіта%

лом та приватних.

Зауважимо, що у відмінності від ринку споживчих то%

варів, що має чіткі територіальні межі, ринок інформац%

ійних послуг характеризується низьким ступенем локалі%

зації. З розвитком сучасних технологій перелік інформа%

ційних послуг виходять за територіальні межі регіонів роз%

ширюється за рахунок інших сфер послуг: телемедици%

ни, електронних платіжних систем і перекладів, дистанц%

ійної освіти, електронної пошти та багатьох інших.

Варто зазначити, що розуміння інформаційної послу%

ги є вкрай широким. Різні фахівці відносять до інформа%

ційних послуг послуги з передачі інформації (цифрові ме%

режі, супутникові системи зв'язку, телефонні мережі

тощо), збору і обробки інформації, а також інформаційні

та консалтингові послуги, видавничу діяльність, послуги

з навчання та підвищення кваліфікації, створенню інфор%

маційних систем, послуги засобів масової інформації, на%

укові та проектні розробки, послуги з обслуговування об%

ладнання, пов'язані з обробкою і передачею інформації,

об'єкти художньої культури (кіно%, відео%, театрально%ви%

довищні послуги) [6, с. 43—47]. Проте на сьогодні повний

перелік конкретних видів інформаційних послуг навести

неможливо, він завжди залишається відкритим.

При такому розгляді ринку інформаційних послуг тер%

міни "інформаційний продукт" і "інформаційна послуга"

в основному розглядаються як тотожні. Це пов'язано з

особливостями інформаційних продуктів: інформаційний

продукт не схильний знищенню і фізичному зносу, але

часто пов'язаний з конкретним моментом часу, він може

легко тиражуватися і одночасно брати участь у кількох

процесах відтворення.

На сьогоднішній день в Україні в різних нормативних

документах наводяться різні визначення інформаційних

продуктів та послуг. Офіційне тлумачення цих термінів на%

ведене в Законі України "Про інформацію" (ст. 40, 41),

де вказано, що:

"Інформаційна продукція — це матеріалізований ре%

зультат інформаційної діяльності, призначений для за%

доволення інформаційних потреб громадян, державних

органів, підприємств, установ та організацій".

"Інформаційна послуга — це здійснення інформа%

ційної діяльності у визначений час і визначеній законом

формі по доведенню інформаційної продукції до спожи%

вачів з метою задоволення їхніх інформаційних потреб"

[2].

У законі України "Про Національну програму інфор%

матизації" інформаційна послуга визначається як "дії

суб'єктів щодо забезпечення споживачів інформаційни%

ми продуктами" [3].

Закон України "Про соціальні послуги" в ст. 5. дає виз%

начення інформаційних послуг як "надання інформації,

необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (до%

відкові послуги); розповсюдження просвітницьких та
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культурно%освітніх знань (просвітницькі послуги); поши%

рення об'єктивної інформації про споживчі властивості

та види соціальних послуг, формування певних уявлень і

ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно%

пропагандистські послуги)" [4].

Головною державною податковою інспекцією Украї%

ни інформаційна послуга тлумачиться як "здійснення у

визначеній Законом формі інформаційної діяльності по

доведенню інформаційної продукції до споживачів з ме%

тою задоволення їх інформаційних потреб".

Більш ширше визначення подається Державним ком%

ітетом зв'язку та інформатизації України, який визначає,

що інформаційна послуга — це "дії суб'єктів щодо забез%

печення споживачів інформаційними продуктами, у тому

числі фінансовими, маркетинговими, транспортними, ос%

вітянськими, телемедичними тощо".

У зв'язку з зазначеним, пропонується трактувати

інформаційну послугу у широкому розумінні як сприяння

у безпосередньому пошуку, одержанні, передачі, вироб%

ництві, розповсюдженні, обробці, зберіганні інформації.

Необхідно відзначити, що при високій важливості

інформації як ресурсу, інформаційні послуги не мають

поки свого чіткого місця у сфері сервісу.

До причин відсутності їх власного статусу серед ос%

новних класів послуг можна віднести наступні:

— відставання нормативно%законодавчої бази;

— відсутність комплексного підходу до інформа%

ційних послуг у більшості існуючих класифікаторів;

— неможливість розмежувати і виділити інформац%

ійну послугу в чистому вигляді, оскільки інформаційний

продукт є матеріально%речовою формою інформаційної

послуги, і у споживачів отримання інформаційної послу%

ги найчастіше асоціюється з придбанням інформаційно%

го продукту.

Проте природно, що інформаційні послуги стають не%

обхідним інструментом задоволення потреб людини і гос%

подарюючих суб'єктів, а отже, об'єктом стійкого попиту.

Потреби людини схильні до впливу різноманітних фак%

торів, серед яких найбільшу роль відіграють фактори віку

і платоспроможності.

Інформаційні послуги відіграють важливу роль і при

задоволенні потреб господарюючого суб'єкта. Склад не%

обхідних інформаційних послуг та порядок задоволення

потреб у господарюючих суб'єктів також зазнають пев%

них змін у залежності від стадії життєвого циклу органі%

зації, причому зростання витрат на інформаційні послуги

дещо відстає від темпів зростання номенклатури інфор%

маційних послуг.

У теперішній час в Україні швидкими темпами йде

формування ринку інформаційних продуктів і послуг, най%

важливішими компонентами якого є:

— технічна та технологічна складова. Це сучасне

інформаційне устаткування, потужні комп'ютери, розви%

нена комп'ютерна мережа і відповідні їм технології пере%

робки інформації;

— нормативно%правова складова. Це юридичні доку%

менти: закони, укази, постанови, які забезпечують цивіл%

ізовані відносини на інформаційному ринку;

— інформаційна складова. Це довідково%навігаційні

засоби і структури, що допомагають знаходити потрібну

інформацію;

— організаційна складова. Це елементи державного

регулювання взаємодії виробників і розповсюджувачів

інформаційних продуктів і послуг.

Варто зазначити, що регіональний ринок інформа%

ційних послуг являє собою частину регіонального спожив%

чого ринку, що характеризує взаємодію регіональних еко%

номічних відносин між постачальниками (виробниками,

продавцями) та споживачами (покупцями) інформаційних

послуг з використанням сучасних підходів (технічних і уп%

равлінських), широкою номенклатурою інформаційних

продуктів, різними умовами їх використання та платою

за них [1, с. 73]. Недостатній рівень розвитку регіональ%

них ринків інформаційних послуг та їх ринкової інфраст%

руктури в цілому ряді регіонів України приводить до зни%

ження ділової активності, слабкого розвитку підприєм%

ництва, порушення відтворювальних процесів.

Функціонування регіонального ринку інформаційних

послуг є одним з показників наявності в суспільстві роз%

виненої регіональної інфраструктури. Структура такого

ринку в частині пропозиції визначається структурою ви%

роблених продуктів і послуг у регіоні, а в частині попиту

— зацікавленістю в їх придбанні та використанні для ви%

рішення поставлених перед споживачем проблем. Спе%

цифіка регіональних ринків інформаційних послуг обу%

мовлена впливом безлічі факторів.

У ході проведеного дослідження встановлено, що

розвитку ринку інформаційних послуг у Запорізькій об%

ласті сприяють демографічні, соціальні та економічні

фактори.

Серед демографічних факторів слід відзначити на%

ступні:

— висока щільність населення;

— високий відсоток міських жителів;

— високий відсоток осіб працездатного віку;

— висока концентрація населення в адміністративно%

му центрі Запоріжжя.

До соціальних факторів належать:

— висока щільність наукових кадрів та освітніх ус%

танов;

— відносно високі доходи населення.

Група економічних факторів включає:

— наявність в області великого промислового комп%

лексу;

— наявність в області транспортних магістралей об%

ласного та державного значення;

— висока ділова активність;

— наявність розвиненої інформаційної інфраструк%

тури;

— високий рівень Internet%присутності комерційних

організацій.

Таким чином, можна зазначити, що в Запорізькій об%

ласті сформовані умови, які сприяють розвитку ре%

гіонального ринку інформаційних послуг.

Варто наголосити, що регіональний ринок інформа%

ційних послуг є складним механізмом, який включає в

себе суб'єкти (виробників послуг, споживачів і посеред%

ників) та об'єкти (інформаційні технології, продукти і по%

слуги) і має свої притаманні лише йому особливості.

При проведенні дослідження нами виявлено двоїстий

характер ринку інформаційних послуг. З одного боку, це

самостійна середовище обігу, з іншого — відзначений при%

кладний характер ринку, що обслуговує всю систему регі%

ональних ринків. Крім того, встановлено, що основна про%

блема формування регіональних ринків інформаційних по%

слуг пов'язана з випередженням темпів його розвитку в по%

рівнянні з темпами створення нормативно%правової бази.

При дослідженні ринку інформаційних послуг особ%

ливу увагу слід приділяти регіональному аспекту, оскільки

процес інформатизації суспільства відбувається в умовах

нерівномірності територіального розміщення виробників

інформаційних послуг.

Дослідження регіонального ринку інформаційних по%

слуг варто проводити за кількома основними напрямами.

У результаті такого вивчення для кожного з регіонів не%

обхідно визначати:
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— регіональні особливості;

— рівень розвитку інформаційного потенціалу;

— забезпеченість підприємств, зайнятих інформа%

ційною діяльністю, технічними, трудовими, фінансовими,

інформаційними ресурсами, а також потреби у цих ре%

сурсах;

— ефективність роботи підприємств інформаційної

діяльності;

— рівень забезпеченості інформаційними послугами

індивідуальних і корпоративних користувачів (по обсягу,

якості та структурі);

— рівень потреби в інформаційних послугах.

Успішна реалізація вказаних напрямів досліджен%

ня ринку інформаційних послуг потребує постійного

удосконалення системи показників, методології їх об%

числення й покращення методики аналізу процесів та

явищ, які відбуваються у сфері інформатизації суспіль%

ства.

Слід зазначити, що залежно від мети дослідження си%

стема показників ринку інформаційних послуг може бути

значно розширена через обчислення різних структурних

і відносних показників, що характеризують фактори і ре%

зультати виробництва послуг за рівнями управління, ета%

пи процесу виробництва і видами послуг, сферами еко%

номічної діяльності, а також за інтегральними показни%

ками конкурентоспроможності виду економічної діяль%

ності та якості послуг. При цьому система показників рин%

ку інформаційних послуг має будуватися згідно з вимо%

гами наукової обгрунтованості, логіки реальних про%

цесів, ієрархії системи управління [5, с. 11].

Варто наголосити, що для того, щоб система показ%

ників правильно відображала явища та процеси які вив%

чаються, вона має відповідати таким вимогам:

— повно відображати суть явищ і процесів та забез%

печувати їхнє точне кількісне відображення;

— забезпечувати повноту інформації щодо охоплен%

ня одиниць об'єкта, що вивчається, і комплексно відоб%

ражати всі сторони існуючих процесів;

— забезпечувати можливість для порівняння показ%

ників завдяки єдиним методологічним засадам отриман%

ня первинних даних у просторовому та часовому аспек%

тах, а також завдяки використанню однакових одиниць

вимірювання;

— забезпечувати достовірність показників на основі

високої точності первинної інформації та її кількісної і

змістовної відповідності реальним процесам і явищам.

Методологія аналізу регіонального ринку інформац%

ійних послуг має спиратися на теорію статистичного дос%

лідження і розроблятися виходячи з поставлених завдань

[7, с. 31]. Виходячи з того, що ринок інформаційних по%

слуг — це складне явище, яке тісно пов'язане зі станом і

розвитком економіки в цілому і соціальними умовами, то

для його характеристики слід залучати весь сучасний ар%

сенал статистичного дослідження.

ВИСНОВКИ
У сучасному світі йде інтенсивний процес формуван%

ня інформаційного суспільства і пов'язаний з ним процес

формування економіки нового типу. Найважливішим еле%

ментом нової економіки є ринок інформаційних послуг.

У теперішній час функціонування ринку інформаційних

послуг є одним з основних умов економічного розвитку

країни та регіонів. Формування ринку інформаційних по%

слуг є процесом складним і тривалим, що включає струк%

турні зміни у виробництві, обігу та споживанні інформації,

наданні інформаційних послуг. Такий процес безпосеред%

ньо пов'язаний з конкретними умовами соціально%еконо%

мічної та політичної ситуації в країні та регіоні. На розви%

ток регіонального ринку інформаційних послуг вплива%

ють демографічні, соціальні та економічні фактори.

Дослідження регіонального ринку інформаційних по%

слуг є актуальним завданням сучасної економічної науки.

Успішна реалізація основних напрямів такого досліджен%

ня потребує постійного удосконалення системи показ%

ників, методології їх обчислення й покращення методи%

ки аналізу процесів та явищ, які відбуваються у сфері

інформатизації суспільства.

Література:

1. Антикризисное регулирование экономики регио%

на: монографія / О.В. Иншаков. — Волгоград: Изд%во

ВолГУ, 2010. — 328 с.

2. Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992

року №2657%ХІІ [Електронний ресурс]. — Режим досту%

пу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657%12

3. Закон України "Про Національну програму інфор%

матизації" від 04.02.1998 року №74/98%ВР [Електронний

ресурс]. — Режим доступу: http:// http://

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/74/98%%D0%%

B2%D1%80

4. Закон України "Про соціальні послуги" від

19.06.2003 року №966%ІV [Електронний ресурс]. — Ре%

жим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/

966%15

5. Калачова І.В. Статистика економіки інформаційних

технологій: концептуально%методологічна схема вимірю%

вання / І.В. Калачова // Статистика України. — 2011. —

№ 4. — С. 7—17.

6. Концептуальні засади стратегічного розвитку

інформатизації національної економіки / В.М. Андрієн%

ко, О.В. Фінагіна, А.М. Гафіяк, О.А. Зінченко. — Донецьк:

ДонНУ, 2011. — 217 с.

7. Сидорова А.В. Экономико%статистические методы

в управлении сферой услуг: монографія / А.В. Сидоро%

ва. — Донецк: ДонНУ, 2002. — 239 с.

References:

1. Inshakov, O.V. (2010), Antikrizisnoe regulirovanie

jekonomiki regiona [Crisis management of the regional

economy], Izd%vo VolGU, Volgograd, Rossija.

2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of

Ukraine "On information", available at: http://zakon1.ra%

da.gov.ua/laws/show/2657%12 (Accessed 12 March 2015).

3. The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), The Law of

Ukraine "On the National Informatization Program", available

at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657%12

(Accessed 12 March 2015).

4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of

Ukraine "On social services", available at: http://za%

kon1.rada.gov.ua/laws/show/2657%12 (Accessed 10

March 2015).

5. Kalachova, I.V. (2011), "Statistics economics of

information technology: a conceptual and methodological

framework of measurement", Statystyka Ukrainy, vol. 4, pp.

7—17.

6. Andriienko, V.M. Finahina, O.V. Hafiiak, A.M. Zin%

chenko, O.A. (2011), Kontseptual'ni zasady stratehichnoho

rozvytku informatyzatsii natsional'noi ekonomiky [The

conceptual framework of the strategic development of

informatization of the national economy], DonNU, Donets'k,

Ukraine.

7. Sidorova, A.V. (2002), Jekonomiko%statisticheskie

metody v upravlenii sferoj uslug [Economic and statistical

methods in the management of the services sector], DonNU,

Donets'k, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 25.03.2015 р.


