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4.9.5. Висновки

Створення системи інновацій в Україні беззаперечно знаходиться в початко-
вій стадії (Antoniuk, 2003). Для її прискорення необхідні пріоритети в економіч-
ній політиці держави на користь підтримки інноваційної діяльності, розвитку
системи науки і освіти, інтеграції з глобальними сферами інновацій та розвитку
юридичних, фінансових і суспільних проінноваційних інституцій, пов’язаних з
венчурним капіталом.

Для прискорення процесів поширення інноваційності необхідними є систе-
матична підтримка державою зміцнення конкурентного ладу, тобто удоскона-
лення ринків і конкуренції та допомога їм із задіянням інструментів, процедур і
механізмів центральної стратегічної координації, пов’язаних з логікою ринків.
На практиці з початком XXI ст. бажаного рівня інноваційності можна досягти у
межах гібридних структур, складених з різноманітних механізмів, що взаємно
доповнюються: ринкового, ієрархічного і мережевого.

Історичні, політичні, географічні, економічні, інституційні обумовленості
призводять до того, що гібридні структури можуть бути організовані в різні
способи, щоразу являючи собою своєрідну комбінацію елементів ринкового
механізму, ієрархії і мережевого механізму. Саме тому варта уваги ідея викори-
стовувати зразки розвитку людського капіталу та інноваційності, перевірені на
досвіді інших країн. Ці зразки слід однак коригувати відповідно до специфіки
локальних (власних) ресурсів і можливих комбінацій сприятливих механізмів
інноваційності з інструментами, спрямованими на мотивацію активності, креа-
тивності, кооперації, маневреності, ризиковості й калькуляції ризику та спра-
ведливого преміювання за позиції такого типу.

4.10. Інформаційні детермінанти
зближення економік України та Польщі

4.10.1. Вступ

Міжнародні економічні відносини з погляду інформації починаються тоді,
коли їх суб’єктам стає відомо про те, що вони приносять кращі результати, ніж
дають можливості всередині країни, з чого випливає, що задовольняючи най-
кращим чином інформаційні потреби національних суб’єктів, країна забезпечує
найкращі умови для бізнесу та найкраще задоволення потреб споживачів, що
супроводжуватиметься низькими економічними ризиками, низькими кредитни-
ми ставками, стабільними валютними курсом, мінімізацією циклічності еконо-
міки та стабільним зростанням економіки й добробуту громадян. Гідні міжна-
родні економічні відносини існуватимуть тоді, коли має місце чітка спеціалі-
зація та кооперація виробництва, та в тих випадках, коли суб’єкти мають мож-
ливості реалізувати конкурентні переваги, які створюються завдяки унікальним
інформаційним ресурсам чи їх кращому використанню, не кажучи вже про си-
туації з монопольним володінням інформаційними ресурсами.
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Виходячи з цього, Україні варто докласти максимум зусиль на розвиток кон-
курентних переваг для національних суб’єктів, що можливо виключно за умов
ринкових відносин в інформаційні сфері, де роль держави зводиться до нагляду
за дотриманням законів та координації зусиль із задоволення національних ін-
тересів. Низька якість інформаційного забезпечення українських та польських
суб’єктів господарювання призводить до слабкого використання торговельного
потенціалу, малих обсягів взаємних інвестицій, повільного поглиблення міжна-
родного поділу праці між країнами. Особливу увагу варто звернути на той факт,
що має місце певна асиметрія в розвитку економік України та Польщі в їх русі
до інформаційного суспільства.

4.10.2. Інформаційне суспільство

У науковій літературі в цілому склався підхід, за яким виділяють такі основ-
ні якісні критерії переходу до інформаційного суспільства (Ільницький Д.,
2004):

1) економічний — інформаційний сектор розглядається як засіб руху до ін-
формаційного суспільства від сучасної економіки, місце інформаційних ресур-
сів в економічних відносинах на національному та міжнародному рівнях;

2) технологічний — те, наскільки інформаційні технології є невід’ємною ча-
стиною життя людей та економіки;

3) соціальний — чи вийшли на новий рівень соціальні відносини;
4) політичний — вплив вільного потоку інформації на політику та політичну

ситуацію, перехід до якісно нових політичних відносин на національному та
світовому рівнях;

5) культурний — найбільш невизначений фактор через те, що важко перед-
бачити наслідки переплетення культур унаслідок нових способів та можливос-
тей обміну інформацією.

Оскільки міжнародні економічні відносини мають не лише матеріальну, а й
нематеріальну сторону, то завдяки структуроутворювальній функції інформа-
ційних ресурсів світове господарство розвивається як складна система, що
складається передусім з національних економік та міжнародних економічних
відносин між ними. Інформаційні ресурси міжнародного співробітництва як си-
стемний об’єкт характеризується наступними елементами:

• об’єкт характеристики;
• функції;
• форма існування;
• мова;
• вартість (ціна);
• джерела (носії та місця зберігання);
• регулювання;
• рівень використання;
• умови доступу (отримання, використання, розпорядження).
В ЄС, а відтак і в Польщі, практика існування інформаційного суспільства

показує, що основними векторами політики є регулювання інформаційного сус-
пільства, стимулювання його розвитку та використання переваг (Офіційний
сайт ЄС…). Своєю чергою кожний з цих трьох напрямів складається з низки
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компонентів. Сектор інформаційного суспільства ЄС значною мірою досяг по-
дібного рівня розвитку завдяки таким регулятивним ініціативам, як створення
єдиного ринку, телебачення без кордонів, прийняття гармонізованих стандартів
(наприклад, GSM) та лібералізації телекомунікаційного сектору.

Зараз виділяють два основні напрями регулювання інформаційного суспіль-
ства: передавання та зміст. Щодо передавання інформації, то у липні 2003 р. на-
брало чинності законодавство щодо регулювання електронних комунікацій, які
в основному регулюють питання розвитку галузі, стимулюючи конкуренцію,
забезпечуючи сталість зростання та захищаючи права громадськості та інших
користувачів. Політика управління обмеженими ресурсами радіоспектра є важ-
ливою з огляду на сучасний розвиток безпровідних мереж, мобільного зв’язку,
телебачення, систем супутникового позиціювання та наукових досліджень тощо.
Тисячі національних регулятивних актів було замінено з прийняттям директиви
щодо радіо та телекомунікаційного устаткування, якою регулюється ринок вар-
тістю більш як 30 млрд євро. У сфері змісту (контенту) європейське аудіовізу-
альне регулювання забезпечує свободу надання послуг на всьому ринку без кор-
донів та досягнення інтересів громадськості, захист користувачів у комерційних
комунікаціях, прав меншин та людської гідності тощо. До таких умов функціо-
нування ринку повинна поступово наближатися й Україна.

Стимулювання розвитку інформаційного суспільства країн ЄС відбувається
в трьох основних напрямах: електронна Європа, дослідницька та промислова
політика, контент та послуги. Електронна Європа стимулює розвиток шляхом
заохочення розвитку відповідної інфраструктури (наприклад, широкополосний
доступ до інформації, інформаційна безпека), надання послуг, важливих для
громадського сектору (електронний уряд, електронне здоров’я, електронна осві-
та, управління цифровими правами тощо), стимулювання розвитку електронно-
го бізнесу. Дослідницька та промислова політики підпорядковані бажанню за-
безпечити конкурентоспроможність промисловості через дослідження й техно-
логічні інновації, що реалізується в першу чергу через механізми шостої
дослідницької рамкової програми, інтегрованої з національними програмами,
об’єднуючи університети, дослідницькі центри, малі та середні компанії, урядо-
ві організації та інших по всій Європі. Стимулювання розвитку інформаційного
суспільств багато в чому залежить від успішності розвитку контенту та послуг,
основна маса яких виробляється приватним сектором. Потенційним величезним
носієм контенту є європейська культурна спадщина, переведенню якої в цифро-
вий формат приділяється значна увага.

Перед Україною та Польщею стоїть завдання пошуку своєї інформаційної
ніші в межах світового господарства. Хоча відкидати важливість технічної сто-
рони інформаційного суспільства не варто, але слід було б в першу чергу приді-
ляти увагу розвиткові саме контенту, або інакше кажучи — інформаційним ре-
сурсам, які «вдихають» у техніку і технології життя, а також основним їх ви-
робникам та споживачам — людям, без яких економічне життя не матиме міс-
ця. Очевидно, що територіями наших країн проходять мережі передавання да-
них, проте використання транзитного потенціалу має свої досить вузькі межі.
Основним завданням, на нашу думку, є відпрацювання бачення ролі та місця
кожного громадянина в інформаційному суспільстві, використання переваг та
боротьба з недоліками.

Використання переваг інформаційного суспільства робить наголос не лише
на електронній Європі, а навіть покращує безпеку на дорогах. Сюди відносять
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також боротьбу з негативними сторонами інформаційного суспільства (необ-
хідність забезпечення приватності інформації, включення всіх до інформацій-
ного суспільства, боротьба з кіберзлочинністю, знешкодження шкідливого чи
нелегального Інтернет-контенту, захист споживачів та їх здоров’я тощо).

Беручи до уваги таку багатоаспектність економічного життя інформаційного
суспільства підсумуємо, що на даному етапі розвитку Україні серед іншого не-
обхідний певний інструментарій для регулювання рівня забезпеченості еконо-
міки інформаційними ресурсами. Йдеться як про ті про інформаційні ресурси,
якими володіє та розпоряджається сама держава, так і інформаційні ресурси ін-
ших суб’єктів. На нашу думку, такими основними інструментами можуть бути:

 регулювання отримання інформаційних ресурсів у часі;
 регулювання ціни (вартості) отримання інформаційних ресурсів;
 регулювання права власності на інформаційних ресурсів;
 регулювання діяльності підприємств інформаційного сектору (фіскальне

та нефіскальне);
 індикативне планування;
 регулювання ступеня прозорості державних органів та підпорядкованих

державі структур.

4.10.3. Корпоративний аспект інформаційного розвитку економіки

Далі окрему увагу приділимо корпоративному аспекту інформаційного роз-
витку економіки (в першу чергу, транснаціональних компаній як взірців висо-
кого рівня комерційного розвитку). Розглядаючи діяльність ТНК, варто проана-
лізувати склад їхніх активів (на жаль, аналіз статей витрат є надто дорогим зав-
данням). Значну частину активів ТНК становлять нематеріальні активи, що свід-
чить про їх важливу роль у сучасному світі, де процеси глобалізації призводять
до створення глобальної економіки, основними гравцями якої є ТНК. Але ком-
панії, що надають інформаційні послуги, значну увагу приділяють товарним та
торговим маркам, які є надзвичайно важливими в сучасному світі та критично
важливими для ведення бізнесу в мережі Інтернет: місці, де знаходиться лише
інформація, а інформації довіряють тією мірою, якою довіряють її джерелу. До-
слідження, що проводилося автором, виявило мізерну залежність результатив-
ності діяльності провідних ТНК з різних галузей світового господарства від не-
матеріальних активів, у яких знаходять своє місце інформаційні ресурси у
структурі активів, що пояснюється високим рівнем ефективності їх використан-
ня за значної частки у структурі активів — у середньому 14,1 %. При розгляді
залежності виручки від реалізації (Ві) від нематеріальних активів (NA) провід-
них ТНК світу (Втнк) та компаній України (Вукр) були отримані наступні залеж-
ності (Ільницький Д., 2003):

Втнк = 26873,16 + 0,28 NA;
Вукр = 666,48 + 10,23 NA.

Залежність є високою через низький рівень ефективності їх використання та
незначну частку в структурі активів — у середньому 0,41 %, або у 3432,8 раза
менше, ніж у провідних компаній світу. За сучасних умов в Україні інвестуван-
ня в нематеріальні активи є більш ефективним, ніж у матеріальні, що підтвер-
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джується даними проведеного дослідження. Вони свідчать про те, що в серед-
ньому провідні компанії світу у 36,5 раза менше залежать від нематеріальних
активів, ніж провідні українські компанії. Це пояснюється тим, що провідні
ТНК досягли високого рівня максимальної ефективності використання інфор-
маційних ресурсів. Саме тому необхідно вивчати світовий досвід та брати його
за приклад в усіх галузях економіки. Більше того, Україна має побудувати сис-
тему стимулювання збільшення інтенсивності та ефективності використання
інформаційних ресурсів у національній економіці.

З іншого боку, вартість наданих послуг зв’язку та передавання інформації
постійно зростає у структурі економіки України. Темпи розвитку галузі випере-
джають темпи зростання ВВП за останні роки, але її розвиток дещо стримується
монополією ВАТ «Укртелеком», яка, з одного боку, сприяє зростанню вартості
компанії, а з другого — стримує становлення ринкових відносин у телекомуні-
каціях. Як один з показників інформаційного поступу можемо розглянути рі-
вень телефонізації країни (табл. 4.44). Забезпеченість телефонним зв’язком роз-
глядається передусім з точки зору користувачів мобільним зв’язком, а не
стаціонарними телефонами, як це традиційно робиться в нашій країні.

Таблиця 4.44
КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ МОБІЛЬНИМ ЗВ’ЯЗКОМ ОКРЕМИХ КРАЇН ЄВРОПИ

(% ВІД КІЛЬКОСТІ НАСЕЛЕННЯ)

Країна 2003 2004 Країна 2003 2004

ЄС-25 81 — Мальта 73 77

Бельгія 83 88 Нідерланди 83 —

Чеська Республіка 95 106 Австрія 88 98

Данія 89 96 Польща 46 60

Німеччина 79 86 Португалія 90 93

Естонія 77 93 Словенія 87 93

Греція 81 84 Словаччина 68 79

Іспанія 90 92 Фінляндія 91 96

Франція 70 74 Швеція 98 109

Ірландія 86 94 Великобританія 89 :

Італія 98 — Болгарія 45 62

Кіпр 77 90 Хорватія 57 64

Латвія 52 — Румунія 32 47

Литва 61 89 Туреччина 40 49

Люксембург 120 143 Ісландія 97 100

Угорщина 78 86

Джерело: Матеріали офіційного сайту Євростату...

Для порівняння: за повідомленнями уряду України кількість абонентів мо-
більного зв’язку за результатами 9 місяців 2006 р. сягнула 41,5 млн осіб, що
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відповідає рівню в близько 89 % (за повідомленнями ЗМІ на початок 2007 р. кіль-
кість абонентів мобільного зв’язку перевищила кількість населення України),
тоді як на початок 2004 р. їх було лише 13,6 %. З урахуванням кількості власни-
ків стаціонарних телефонів можна стверджувати про абсолютну телефонізацію
країни, але з урахуванням того, що деякі особи мають два і більше телефонів.
Як бачимо з наведеної табл. 4.44, більшість країн (але далеко не всі) таке за-
вдання вирішили ще до 2004 р., що свідчить про певне відставання розвитку
цього ринку в Україні, що, втім, також можна використовувати як перевагу.

Інтеграція України у світове господарство та зближення з окремими країна-
ми, наприклад Польщею, є довгостроковим та постійним процесом, який не
може відбутися миттєво через те, що інтеграція є найвищим рівнем розвитку
міжнародних економічних відносин, який не може бути досягнутий без поперед-
нього проходження попередніх етапів — контактів, співробітництва та взаємо-
дії. На рівні контактів використовується найменша кількість інформації для то-
го, аби вони мали місце. На цьому рівні виконується найбільша кількість одно-
манітних інформаційних запитів щодо контрагентів та об’єктів відносин (най-
частіше запитується інформація про реєстраційні відомості суб’єктів та їх кон-
тактні реквізити, ціну та якість товарів, робіт, послуг). Саме масовий ринок та-
кого попиту забезпечив формування глобальних інформаційних ТНК, що спеціа-
лізуються на наданні інформаційних послуг. На рівні контактів найбільша ймо-
вірність зазнати втрат через неправдиву поточну інформацію про контрагентів
чи низьку поінформованість. Співробітництво вимагає використання не лише
первинної інформації, а й її поглибленого аналізу, прогнозування та роботи над
відпрацюванням спільних цілей. Інтегруючись, суб’єкти розробляють спільну
місію, що вимагає ще більш досконалої інформаційної роботи та ресурсів. По
мірі розвитку стають необхідними інформаційні ресурси, які мають вузькоспе-
ціалізований, локальний характер.

Таким чином, інтеграція економіки України до світового господарства вима-
гає передусім ефективного функціонування конкурентоспроможності на націо-
нальних та світових ринках. Розглядаючи розвиток в інституціональному розрі-
зі, відзначимо первинність мікрорівня з погляду забезпечення потреб людини та
соціальної спрямованості розвинених економік. Еволюційний розвиток забезпе-
чує стабільність та спадкоємність інформаційних ресурсів, тому першість у
МЕВ повинна належати суб’єктам мікрорівня — підприємцям та компаніям, що
займаються ЗЕД. Розвиваючи відносини, вони передають сигнали та індикатори
розвитку, досвід іншим суб’єктам, що створюються для забезпечення сталого
розвитку. Міжнародні організації та держави як суб’єкти МЕВ функціонують
саме заради того, аби мікрорівень в цілому мав найкращі переваги. Тому саме
забезпечення простих, але масових контактів призведе до еволюційного та оп-
тимального становлення України як суб’єкта МЕВ.

На сьогодні підприємства України ще недостатньо виділяють кошти, необ-
хідні для інформаційного забезпечення їхнього міжнародного співробітництва в
необхідному обсязі. Доказами цього є два основні факти:

• компанії, що спеціалізуються на наданні інформаційно-консультаційних
послуг, займають незначну частку в структурі економіки України;

• на ринках України практично відсутні основні світові інформаційні компа-
нії, які діють через невеликі представництва чи на контрактній основі.

Останнім часом відбуваються певні зрушення в цьому напрямі, але, на жаль,
вони пов’язані зі зростанням масштабів економіки України та її виходу з кризи,



578

а про принципові структурні зрушення говорити не доводиться. У своєму аналі-
зі ми не торкаємося діяльності засобів масової інформації та телебачення, які
ще не можна розглядати як суб’єктів економічної діяльності, але як політизова-
ні інструменти впливу на громадську думку. Останніми роками певна кількість
підприємств розмістила, а ще менше робить це на постійній основі, власні сто-
рінки в мережі Інтернет (відзначимо, що частка таких підприємств в Польщі є
більшою, ніж в Україні (табл. 4.45). На жаль, скористатися такими даними може
досить обмежена кількість користувачів з інших країн, адже для цього необхід-
но володіти іноземною мовою. Для активізації зовнішньоекономічних зв’язків
наших країн можемо запропонувати створення спеціалізованих структур, які б
акумулювали комерційну інформацію та перекладали її мовою, доступною для
споживачів.

Досить часто виникає ситуація, коли отримати необхідну інформацію про
польського або українського партнера компанія може лише через компанію з
Німеччини чи навіть США. Отже, діяльність та інформування компаній бізнес-
інформацією можна визнати незадовільними. Однак в цьому напрямі більш ак-
тивно поводяться польські торговельні представництва, досвід роботи яких ма-
ють брати на себе їх українські колеги. Йдеться в першу чергу про отримання
достовірної (офіційної) інформації про компанії, їхній фінансовий стан, наяв-
ність потреби чи пропозиції про співробітництво. Частково такий брак інформа-
ції вирішується за рахунок участі компаній у національних виставках та ярмар-
ках, що є не найдешевшим шляхом пошуку партнерів.

У структурі інформаційних ресурсів, які використовуються суб’єктами під-
приємницької діяльності для міжнародного співробітництва, значну частину за-
ймає інформація про локальне та національне середовище. Для різних підпри-
ємств значущість тих чи інших інформаційних ресурсів міжнародного співро-
бітництва залежить від особливостей галузі, рівня інтеграції у міжнародний по-
діл праці, ступеня конкуренції та особливостей факторів, що визначають їх кон-
курентоспроможність. Проте національні конкурентні переваги, як правило, ба-
зуються на національних інформаційних ресурсах, ефективне використання
яких у поєднанні з міжнародними дає підґрунтя для лідерства окремих країн та
компаній на світових ринках.

Гострій критиці необхідно піддати відносини органів місцевого самовряду-
вання з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у ко-
мунальній власності відповідних територіальних громад через те, що вони не
використовують наявні в них можливості з отримання інформації від підпри-
ємств, що розміщені на їх території, та сприяння інформаційному забезпеченню
місцевої громадськості та підприємств. Налагодження обміну інформацією різ-
ної спрямованості між органами місцевого самоврядування України та Поль-
щі сприятиме поглибленню економічного співробітництва між регіонами та, що
більш важливо, між комунальними підприємствами. Для цього варто на місце-
вому рівні ініціювати напрацювання потенційних переваг, у тому числі конку-
рентних, використання яких представниками наших країн буде поштовхом для
міжнародного бізнесу.

На сьогодні лише деякі великі міста України проводять послідовну та актив-
ну політику щодо покращання задоволення інформаційних потреб партнерів, у
тому числі потенційних, щодо розвитку міжнародного співробітництва. Відне-
семо до них Одесу, яка формує імідж привабливого курортного міста; Харків,
який залучає партнерів у високотехнологічних галузях; Львів, який формує
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імідж міста західного типу. Так вже склалося, що історичні пам’ятки, міста, а
головне їх назви, є дуже міцними та привабливими в економічному плані торго-
вими знаками, на які працюють всі підприємства, що знаходяться на їх терито-
рії. Тому недоречно втрачати такий потенціал та можливості, які за мінімальних
витрат сприятимуть залученню потоків іноземних туристів та підприємців, під-
вищуючи таким чином добробут громадян та реалізацію потенціалу участі краї-
ни у міжнародному поділі праці.

При цьому в країнах ЄС структурними фондами на регіональному рівні зна-
чні обсяги фінансування виділяються на розвиток проектів у окремих аспектах
інформаційного суспільства, серед найактуальніших з них можна назвати такі:

— подолання цифрового поділу (асиметрії) регіонів;
— наука та інновації;
— мережі передавання та обміну даними;
— захист прав інтелектуальної власності;
— участь малих та середніх компаній в інформаційному суспільстві.
Певна частина з названих проектів реалізовувалася та реалізовується в

Польщі. До їх виконання польські партнери можуть певною мірою залучати
українські компанії, адже обсяги роботи, яку необхідно виконати, є надзвичай-
но великими. А з огляду на необхідність залучення приватного капіталу, то ро-
бота може знайтися й для капіталу з України, для чого необхідно налагодити
постійний обмін інформацією про такі можливості між компаніями Польщі та
України.

Таблиця 4.45
ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Показник Польща Україна

Витрати на НДДКР, % ВВП 0,57 1,13

Кількість дослідників, тис. осіб 60,9 105,5

Прямі іноземні інвестиції, отримані з країни контрагента, млн дол. США 21,3 225,0

Кількість підприємств, що мають доступ до Інтернету, % 85 25*

Кількість підприємств, що подають звітність через Інтернет, % 50 5*

Кількість громадян, що постійно користуються Інтернетом, % 34 18

Витрати на інформаційно телекомунікаційні технології, % ВВП 7,2 7,7

Високотехнологічний експорт, % від експорту 3 4

* експертна оцінка.

Джерело: Складено автором за матеріалами Офіційного сайту Євростату…) станом на березень 2007 р.

Сьогодні існує кілька основних каналів надходження інформації до України
з-за кордону, серед яких відзначимо наступні:

• участь України в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях;
• збирання та передавання інформації про можливості розвитку міжнародно-

го співробітництва торгово-економічними місіями України за кордоном;
• отримання прямих пропозицій від зарубіжних компаній;
• робота кореспондентів інформаційних агенцій.
Вважаємо за доцільне підвищення ефективності використання названих ка-

налів, функціонування більшості з яких не має системного цілеспрямованого
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характеру, що призводить лише до використання мінімальної кількості можли-
востей, які надає світове господарство. Крім того, необхідно розвивати такі ка-
нали, як використання можливостей участі у міжнародних організаціях, каналів
міжнародних бірж, аукціонів, тендерів, розвиток мережі ділових корпунктів,
аналіз економічної інформації, що надходить каналами Інтернету, сприяння
розвитку представництв українських компаній за кордоном та іноземних в
Україні. Збір та передавання інформації про можливості розвитку міжнародного
співробітництва не повинно бути функціями держави, яка лише має сприяти їх
виконанню українськими компаніями.

Участь України в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях носить
лише періодичний характер, що обмежує їхню ефективність, отримання прямих
пропозицій від зарубіжних компаній має непостійний характер та важко підда-
ється прогнозуванню. Робота кореспондентів інформаційних агенцій має місце
лише в деяких країнах або відбувається у вигляді короткострокових відряджень.
Лише збирання та передавання інформації про можливості розвитку міжнарод-
ного співробітництва торговельно-економічними місіями України за кордоном
відбувається на постійній та систематичній основі, однак не є функціями, що
властиві державі.

Опитування співробітників торговельно-економічних місій України показа-
ло, що найчастіше іноземні суб’єкти звертаються із запитами про компанії, що
займаються певними видами діяльності або виробляють певну продукцію, про
контактні реквізити компаній, про реальність існування компаній та з пропози-
ціями щодо пошуку партнерів для подальшого співробітництва в певних напря-
мах. Така інформація не становить комерційної таємниці в Україні, однак її
вільне отримання та поширення стримуються через фінансові та законодавчі
обмеження. Забезпечення зацікавлених осіб (особливо на мікрорівні) такими
даними не може завдати економічних збитків, але сприятиме активізації зовні-
шньоекономічної діяльності. Про механізми реалізації цього питання йшлося
вище.

З іншого боку, канали, якими світ дізнається про Україну, дещо відрізняють-
ся, особливо у ступені їхнього ефективного використання. Передусім слід за-
значити, що економічна інформація для розвинених країн практично не знахо-
диться в сфері інтересів держави, яка більше опікується політикою та ство-
ренням передумов для розвитку бізнесу, а країни, що розвиваються, в цьому пи-
танні багато в чому залежать від ефективної роботи держави. Таким чином, ос-
новними каналами отримання інформації з України є такі:

• представництва інформаційних агентств в Україні;
• представництва компаній, їх спілок, торговельно-промислових палат;
• участь у ярмарках, виставках, що проводяться в Україні;
• міжнародні організації;
• товарні, фондові та валютні біржі, міжнародні тендери та аукціони.
Звертаємо увагу на те, що використання українських інформаційних ресурсів

є питанням передусім України, яка повинна вивчати їхній стан та перспективи і,
за необхідності, з урахуванням національних інтересів впливати на розвиток. На
сьогодні ми бачимо недостатнє забезпечення зовнішнього середовища україн-
ськими інформаційними ресурсами. Існує потреба в постійному забезпеченні
торговельно-економічних місій України за кордоном та кореспондентів інфор-
маційних агенцій інформацією про можливості України, в тому числі мовами
країн їх перебування. Необхідно забезпечити представництва країн в Україні
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інформацією про можливості економіки України та повністю використовувати
можливості Інтернету176, забезпечуючи підтримання веб-сторінок основними
іноземними мовами. Головним напрямом, на нашу думку, повинен стати розви-
ток ринкових відносин, комерціалізація в цій сфері, що сприятиме швидкому
вирішенню проблем та ефективному використанню ресурсів.

Аналізуючи практику просування українських компаній на зарубіжні ринки,
відзначимо необхідність значних витрат, що можуть дозволити лише найкруп-
ніші компанії країни. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми може бути
розробка торговельно-економічними місіями України рекомендацій щодо оп-
тимальних варіантів створення представництв українських компаній в країнах
перебування цих місій, координація та об’єднання зусиль кількох компаній для
створення спільних представництв та надання представництвами послуг іншим
компаніям, що не мають такої можливості.

Наукова інформація та інформаційні ресурси, що становлять об’єкт інтелек-
туальної власності, є тією частиною інформаційних ресурсів, за яку фактично
конкурують між собою ті, хто задовольняє свої потреби за їх допомогою. Авто-
ри, виробники цих інформаційних товарів можуть перебувати в будь-якій країні
світу, а права власності на них можуть переміщуватися від одного суб’єкта до
іншого з урахуванням особливості інформації як товару. Вбачаючи в цьому ос-
нову багатства країни, розвинені країни світу розбудували потужні системи
правового та економічного захисту свого багатства, при цьому обсяги торгівлі
цими товарами між розвиненими країнами є надзвичайно великими у порівнян-
ні з країнами, що розвиваються, з якими торгують переважно готовими матеріа-
льними виробами чи сировиною (World Trade Report 2003…). Тому розвиток
системи забезпечення суб’єктів міжнародних економічних відносин інформа-
ційними ресурсами повинен будуватися з урахуванням такої конкурентної бо-
ротьби за стратегічний ресурс.

Стратегічним елементом економіки України пропонуємо визначити освіту,
як галузь, що повинна постійно працювати над підвищенням рівня ефективності
використання інформаційних ресурсів, якими користуються суб’єкти господарю-
вання, особливо у сфері міжнародних економічних відносин, де рішення, що
приймаються, як правило, тягнуть за собою довгострокові масштабні зміни. Важ-
ливість освіти для національної економіки підтверджують Німеччина та Японія,
де навіть вища освіта є безкоштовною для громадян країни, а в США створені
значні передумови та стимули для отримання бажаючими високої кваліфікації.
Тому ще одним із завдань вітчизняної освіти можна визначити роботу над роз-
витком інформаційних ресурсів, для покращання задоволення потреб споживачів.

Оскільки однією з перепон на шляху розвитку міжнародних економічних
відносин є різноманітні ризики, то вважаємо за доцільне запропонувати заходи
щодо мінімізації ризиків як для національних суб’єктів міжнародних економіч-
них відносин, так і їх польських партнерів. Передусім розглянемо заходи, спря-
мовані на боротьбу з ризиками, які можуть існувати на національному рівні.
Одним з елементів ризику є необізнаність в національному законодавстві та за-
конодавстві країн, з якими здійснюються економічні операції. Для розв’язання
проблеми необхідно не лише забезпечити оперативний доступ до основних на-
                 

176 У країнах ЄС проводиться політика на прискорення та поглиблення використання Інтернету в усіх
сферах суспільного життя від економіки до соціально слабких верств населення. Детальніше див.: Opinion of
the Economic…, 2002.
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ціональних нормативних актів іноземною мовою, а й проводити інформаційні
кампанії щодо можливостей та переваг, які закріплені в національному законо-
давстві. Такі пропозиції стосуються й діяльності органів місцевого самовряду-
вання, спеціальних економічних зон, територій пріоритетного розвитку тощо.
Для цього нормативні акти потрібно не лише друкувати в офіційних органах,
що займаються регулюванням, а й на їх офіційних веб-сторінках, оприлюдню-
вати в центрах громадської інформації та місцях перетину митного та держав-
ного кордону. Інформаційні кампанії щодо законодавчого забезпечення та різ-
номанітних програм у сфері зовнішньоекономічної діяльності приведуть не
лише до зменшення ризиків, а й до її активізації. Витрати на ці заходи повин-
ні бути передбачені в державному бюджеті, та вони будуть компенсовані за ра-
хунок активізації економіки та зростання прибутків національних суб’єктів, які
є платниками податків до держбюджету.

Брак досвіду створює передумови для поширення в економічному житті ме-
тоду «проб та помилок», тому доцільно запровадити систему обміну досвідом
між тими, хто активно й постійно проводить зовнішньоекономічні операції, та
тими, хто лише вивчає перспективи та можливості проведення таких операцій.
Враховуючи те, що такий досвід є дуже цінним, необхідно стимулювати тих,
хто буде його поширювати, шляхом або додаткового фінансування, або подат-
кового стимулювання, зменшуючи на певні суми обсяги податків, що підляга-
ють сплаті для компаній, які беруть участь у таких заходах. З організаційної то-
чки зору найкраще з цим можуть впоратися вищі навчальні заклади України та
Польщі, проводячи практичні семінари за участю професіоналів та іноземних
партнерів в напрямах, розвиток яких необхідний для розвитку потенціалу
України в межах світового господарства (машинобудування, сільське господар-
ство, туризм, транспорт тощо).

Несвоєчасне отримання інформації в міжнародних економічних відносинах є
одним з суттєвих моментів, що підвищують їх ризикованість. Для своєчасного
постачання суб’єктам інформації на всіх рівнях необхідно кардинально розви-
вати телекомунікації, забезпечуючи суб’єктів господарської діяльності якісним
та недорогим зв’язком, який сприятиме насиченню економіки інформацією.
Особливе значення це має для розвитку національних ринків масових товарів (у
сільському господарстві, промисловості, послугах), сприяючи їх розвитку за-
вдяки конкуренції та дозріванню до високого рівня конкурентоспроможності на
міжнародному рівні. Розвиток телекомунікацій не повинен обмежуватися теле-
фонізацією, а й супроводжуватися розвитком супутніх та більш поглиблених
послуг, у тому числі з різних способів передавання та представлення даних (Ін-
тернет, факс, електронна пошта, телеконференції, канали передавання даних,
мобільний та 3G зв’язок), а особливо ринку програмного забезпечення. Таким
чином, економіці потрібна розвинена інформаційно-телекомунікаційна інфра-
структура, яка задовольнятиме потреби споживачів (національних та іноземних)
в Україні та Польщі на рівні світових стандартів.

Україна має досить розвинену складову національної економіки, яка працює
над наповненням економіки програмним забезпеченням, про що свідчить її чет-
верте місце у світі щодо кількості програмістів, ліцензованих компанією Micro-
soft. Така перевага повинна бути використана нашими партнерами з Польщі, а
сприяти цьому можуть так звані показові презентації (road-show), ініційовані
приватним бізнесом та підтримані державою. При цьому головним користува-
чем такої переваги мають бути українські компанії, адже в результаті комп’ю-
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теризації потреба у спеціалізованому програмному забезпеченні значно зросла
та, напевно, зростатиме й надалі.

Ефективне інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
українських суб’єктів дає можливість управляти економічним ризиками. Ухи-
лення від ризикованих відносин досягається завдяки пошуку третіх суб’єктів,
які можуть надати гарантії надійності можливим партнерам, сприяти позбав-
ленню від ненадійних партнерів, які мають погану ділову репутацію, та від про-
ектів, інформація про які є неповною чи в результаті аналізу розкриває їх під-
вищену ризикованість. Забезпечення максимальною кількістю інформації про
потенційних партнерів та її аналіз розглядається як один з елементів страхуван-
ня від можливих ризиків. Локалізація економічних ризиків відбувається шляхом
закріплення потенційно ризикованих проектів чи партнерів за спеціальними
підрозділами, організаціями чи спільними підприємствами, які займаються ви-
ключно цими проектами, чи партнерами шляхом збирання, оброблення та ана-
лізу всієї доступної інформації. За наявності необхідної інформації суб’єкти
міжнародних економічних відносин мають можливість зменшити ризики через
диверсифікацію регіонів та країн господарської діяльності, видів господарської
діяльності, постачальників та клієнтів. Ризики можуть бути компенсовані за ра-
хунок інформаційно інтенсивних заходів, якими є цілеспрямований маркетинг,
моніторинг зовнішнього середовища, створення системи резервів, прогнозуван-
ня зовнішнього середовища та стратегічне планування господарської діяльності.

Україні, яка прагне посісти гідне місце у світовому господарстві та яка руха-
ється до інформаційного суспільства, необхідні заходи щодо підвищення оцінки
нематеріальних активів, основною складовою яких є інформаційні ресурси. Ана-
ліз поточного стану нематеріальних активів показує, що вони становлять незнач-
ну частину в загальній вартості активів підприємств України. В різних галузях
економіки ситуація дещо різниться, але в цілому вона потребує кардинальних
змін. Слабо представлені вітчизняні торгові марки та мало використовується
патентний захист при виробництві товарів. Для вирішення цієї проблеми необ-
хідно не лише підвищувати ефективність системи захисту об’єктів інтелекту-
альної власності, а й розвивати інформаційну культуру суспільства загалом та
підприємців зокрема. Саме на мікрорівні суб’єкти підприємницької діяльності
мають дійти розуміння того, що досвід, бізнес-репутація, торгові марки та зна-
ки, патентний захист товарів, ноу-хау та інші інформаційні ресурси є не-
від’ємною та важливою частиною сучасної та майбутньої економіки.

Участь українських компаній у зарубіжних ярмарках, виставках, конферен-
ціях, салонах та інших подібних заходах є одним з найважливіших інструментів
інформування про свої можливості за умов, коли інформаційні кампанії в цьому
напрямі не завжди є ефективними з точки зору маркетингу (Яновский А., 1997).
Однак за часи незалежності через важке фінансове становище переважна біль-
шість компаній відмовляється від участі в подібних заходах, що стримує їх за-
лучення до міжнародних економічних відносин. Крім того, повідомлення про
проведення таких заходів часом надходять запізно, отже не залишається часу
для підготовки до участі в них. Тому доцільним може бути створення спеціалі-
зованої організації, яка займалася б презентацією українських компаній та про-
веденням інформаційних кампаній на масових заходах, мінімізуючи витрати
компаній та сприяючи активізації зовнішньоекономічної діяльності.

Виходячи з того, що інформування суб’єктів міжнародних економічних від-
носин про можливості національних суб’єктів є однією з функцій маркетингу,
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активну позицію в цих процесах повинні займати самі суб’єкти, які зацікавлені
в їх найефективнішій реалізації. Таким чином, держава має підтримувати при-
ватні ініціативи щодо розвитку ринків інформації в Україні та їх співробітницт-
во з іноземними партнерами. В цілому роль держави повинна зводитися до на-
гляду за розвитком ситуації та регулювання ринків інформації виходячи з
національних інтересів, а, за необхідності, втручання та підтримки національ-
них суб’єктів міжнародних економічних відносин.

Таблиця 4.46
ТИПОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ УРЯДУ

Інформаційні послуги Комунікаційні послуги Операційні послуги

Щоденне
життя

Інформація щодо робочих пи-
тань, домашніх господарств,
освіти, здоров’я, культури,
транспорту, довкілля

Обговорення питан-
ня щоденного життя;
дошки оголошень

Приклади: замовлен-
ня квитків, комп’ю-
терна реєстрація

Телеуправ-
ління

Покажчик громадських по-
слуг; керівництво з адмініст-
ративних процедур; державні
реєстри та бази даних

Контактування елек-
тронною поштою з
державними службо-
вцями

Електронне подання
документів, заявок та
звітності

Політична
участь

Закони, політичні програми,
підзаконні акти, консульта-
ційні та роз’яснювальні мате-
ріали; інформація щодо об-
ґрунтування прийняття рішень

Обговорення питань
політичного життя;
контактування елек-
тронною поштою з
політиками

Опитування, вибори,
референдуми, петиції

Джерело: Green paper on…, 1999.

Аналізуючи рівень державного втручання в інформаційні процеси сучасної
економіки України, доходимо висновку про те, що держава не розглядає інфор-
мацію як стратегічний ресурс та намагається управляти ситуативно за допомо-
гою деяких органів, основними з яких є:

• Державний комітет статистики України;
• Державний комітет з питань зв’язку та інформатизації;
• Національна рада з питань регуляторної політики в галузі телебачення, ра-

діомовлення та засобів масової інформації;
• Департамент Міністерства освіти і науки України з питань інтелектуальної

власності;
• Державний комітет телебачення та радіомовлення України.
Кожний з названих органів тягне «візок» у свій бік без погодження з іншими

та без загальної стратегії дій. Крім того, всі державні органи без винятку мають
у своєму розпорядженні не лише фінансові чи інші матеріальні ресурси, а й ін-
формаційні, ефективність використання яких практично не досліджується. Для
економічних суб’єктів на мікрорівні та для макроекономічного регулювання
найкращим було б створення єдиного органу, який би займався всім колом пи-
тань, що можуть бути віднесені до інформаційних ресурсів. Крім тих питань,
якими зараз опікуються різноманітні державні органи, вважаємо за доцільне ви-
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окремити питання інформаційного співробітництва з міжнародними організація-
ми та ТНК, бібліотечної справи, книговидання та інформаційних потреб під-
приємців і пересічних громадян, якими спеціалізовано повинні займатися окре-
мі департаменти в рамках загальної гармонізованої стратегії розвитку. Єди-
ний орган, який відповідатиме за інформаційну складову української економіки
та суспільства, сприятиме не лише еволюційному переходу до інформаційного
суспільства в довгостроковому плані, а й активізує міжнародні економічні від-
носини з участю нашої країни. Прототипом такого органу, що займатиметься
питаннями інформаційними, є сучасне Міністерство економіки, коло інтересів
якого зосереджене на матеріальній частині економіки. Новим органом може
стати Міністерство інформаційних ресурсів.

Політичні фактори відіграють важливу роль у інформаційному забезпеченні
економіки інформаційними ресурсами. Вільному обігу інформації часто заважає
залежність інформаційних агенцій, телебачення, радіо, преси, бібліотек, центрів
громадської інформації від політичних позицій їх власників та, відповідно, від
фінансування. Тому на національному рівні доцільно серед інших ввести голов-
ний критерій рівня забезпеченості економіки інформаційними ресурсами —
прибутковість діяльності інформаційних агенцій, телебачення, радіо, преси,
центрів громадської інформації, бібліотек.

Загальний напрям інформатизації на мікрорівні повинен мати на меті єди-
не — якомога краще задовольнити інформаційні потреби споживачів у немате-
ріальних товарах та надати інформацію про найкращі варіанти задоволення по-
треб матеріальних. Це твердження можна вважати одним із варіантів сучасної
концепції маркетингу, який дозволяє поєднати процеси задоволення споживачів
та ефективного функціонування комерційних компаній. Розуміючи це поло-
ження та впроваджуючи його у життя, Україна може стати однією з провідних
країн світу.

4.10.4. Висновки

Останнім часом в юридичному плані багато було зроблено для поліпшення
ситуації, але розвиток ринкових відносин щодо об’єктів інтелектуальної влас-
ності відбувається повільніше, ніж розвиток НТП, що в перспективі може при-
звести до знецінення та втрати наявних об’єктів інтелектуальної власності й
відсутності стимулів до створення нових, їх відпливу за кордон, де ринкова
економіка надає їм вищу оцінку. На нашу думку, Україні необхідні довгостро-
кові програми (а головне їх чітка реалізація) щодо розвитку ринкових відносин
у сфері об’єктів інтелектуальної власності та розвитку культури їх споживання,
адже саме вони становитимуть основу інформаційного суспільства та інформа-
ційної економіки, до яких просувається світ. В умовах інформаційної економіки
частка матеріального виробництва займає другорядне місце до нематеріального,
тобто ситуація кардинально змінюється порівняно з сучасною. Своєчасне реа-
гування на поставлені проблеми дасть можливість у майбутньому закласти під-
валини добробуту України, яка славиться своїми талантами, та конкурентні пе-
реваги національним компаніям, які зможуть реально оцінити нематеріальні
активи та підвищити їх значущість.

Лібералізм та стихійний характер інформаційного поступу економіки Украї-
ни на шляху до інформаційного суспільства варто було б спрямувати принаймні
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шляхом індикативного планування (а краще стратегії інформаційного розвитку
України) у загальновизнані та апробовані у світі напрями. Досвід Польщі, яка
поступово приводить національну економіку у відповідність до спільного дороб-
ку країн ЄС, був би доречним для нашої країни. Подолання асиметрії рівнів ін-
формаційного розвитку економік України та Польщі сприятиме їх подальшому
зближенню та майбутній інтеграції.

4.11. Сучасні проблеми освітніх реформ в Україні та Польщі

4.11.1. Вступ

В основі сучасного розуміння суспільного прогресу лежить нове бачення
освіти та знань як важливих складових сталого розвитку, котрий розуміється як
«процес змін, в якому використання ресурсів, управління інвестиціями, орієн-
тація на технологічний розвиток та інституційні зміни знаходяться в гармонії та
підвищують сучасний і майбутній потенціал для задоволення людських потреб і
бажань» (Thematic debate …, 1998, р. 5). Освіта як сфера надзвичайно важливої
соціально-економічної діяльності є стратегічним ресурсом розвитку суспільст-
ва, забезпечення зростання його технологічного рівня і конкурентоспроможнос-
ті в умовах глобалізації світу.

Країни світу, як розвинені, так і ті, що розвиваються, знаходяться в процесі
постійного пошуку і трансформації своїх національних систем освіти, які мають
відповідати новим вимогам становлення інформаційного суспільства. Різні за
глибиною і характером здійснюваних заходів, процеси перебудови спрямовані
на пошук таких систем організації, управління і фінансування освітньої діяль-
ності, які будуть більш ефективні, дійові, забезпечуватимуть високу якість освіт-
ніх послуг, а отже, і більш високий рівень загальної грамотності, громадської
свідомості та професійної компетентності громадян.

Усвідомлення доленосної ролі освіти в розвитку сучасного суспільства стало
основою прийняття багатьма країнами світу стратегічних проектів і програм:
«Освіта двотисячного року» (ФРН), «Освіта Америки XXI століття» (США),
«Освіта майбутнього» (Франція), «Модель освіти XXI століття» (Японія) та ін-
ші, в яких основні напрями розвитку національних систем освіти розглядаються
як вирішальний фактор досягнення конкурентоспроможності країни в світовому
просторі та забезпечення її сталого економічного і соціального розвитку.

Європейським Союзом підтвердження значення освіти в нових реаліях
знайшло прояв у прийнятті Комюніке щодо реалізації Лісабонської стратегії: в
галузі європейських досліджень та ролі університетів у Європі. В Комюніке від
5 березня 2003 р. фундаментальною складовою європейського майбутнього ви-
знається функціонування європейського суспільства знань, що визначається таки-
ми чинниками: створення нових знань; їх передавання у процесі навчання; по-
ширення та використання знань у нових сферах послуг і виробничих процесах.

Комісія констатує, що європейські навчальні заклади не витримують конку-
ренції в глобальному масштабі із навчальними закладами більшості країн-
партнерів Європи. Вже третина європейців (а в Швеції і Данії — до 40 %) пра-
цює на виробництві, орієнтованому на знання, що вимагає відповідної освіти.




