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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Соціально-економічні процеси, які відбуваються в 

суспільстві в ХХІ столітті, вказують на суттєве зростання ролі інформації в усіх 

сферах суспільного життя, в тому числі й економіці. Без перебільшення можна 
сказати, що ринок економічної інформації є і буде відігравати найважливішу роль у 

розвитку продуктивних сил. Саме за рахунок функціонування ринку економічної 
інформації формується цілісна система ресурсозабезпечення суспільного 

виробництва. Тому економічна інформація набуває функції каталізатора соціально-

економічного розвитку будь-якої країни, а також світу в цілому. 

Актуальність теми дослідження визначається залежністю соціально-

економічної динаміки та цивілізаційного майбутнього України від розвитку ринку 

економічної інформації. Тому необхідним є вивчення та узагальнення сутності, 
властивостей, механізмів формування зазначеного ринку, а також його впливу на 

суспільне виробництво, враховуючи процеси глобалізації. Це дозволить 

максимально ефективно використати ринок економічної інформації як чинник 

розвитку національної економіки, забезпечити її інтеграцію у світове господарство, 

максимально використати позитивні впливи та мінімізувати загрози, створювані 
глобалізацією. 

Останнім часом процеси інформаційного обміну в усіх сферах суспільного 

життя стали об’єктом посиленої наукової уваги, що відображає усвідомлення 

науковою спільнотою важливості інформації в організації соціально-економічних 

процесів на різних рівнях, а також її роль у вирішенні різнопланових проблем, які 
виникають у всіх сферах суспільного життя. Зокрема, сутність та природа 
інформації були досліджені західними вченими Р. Аккофом, Л. Бріллюеном, 

Н. Вінером, Д. Харрахом, К. Шенноном, Ю. Шрейдером та ін.  

Роль інформації в суспільному житті, в тому числі й в економічній сфері, 
розглядаються в працях Д. Белла, М. Кастельса, Ф. Махлупа, Д. Томільсона, 
Ф. Уебстера, Дж. Стиглера, О. Зернецької, А. Чухно та інших, в яких ґрунтовно 

проаналізовано проблеми становлення і перспективи розвитку інформаційного 

суспільства  як закономірної стадії розвитку цивілізації. 
Аналіз впливу інформації на розвиток ринків та окремих секторів економіки 

здійснено нобелівськими лауреатами Дж. Акерлофом (ринок автомобілів), 

М. Спенсом (ринок праці), Дж. Стігліцом (фінансовий сектор), а також такими 

вітчизняними науковцями як Н. Апатова, Т. Ковальчук, Є. Марко, А. Маслов, 

О. Михайловська, О. Москаленко, Є. Ніколаєв, А. Сагалович, В. Семиноженко, 

М. Тищенко, Л. Федулова, В. Якобчук та ін. 

Проте, незважаючи на досить велику кількість наукових праць, присвячених 

впливу інформації на економічні процеси, економічною наукою ще не приділено 

достатньої уваги проблемі формування ринку економічної інформації в умовах 

глобалізації. Зокрема, відсутні дослідження ролі, ринкових чинників та суспільних 

стимулів у формуванні ринку економічної інформації, а також впливу на цей процес 
глобалізації. Недостатньо дослідженим залишається процес впливу ринку 

економічної інформації на розвиток соціально-економічних систем. Відсутність 

комплексних ґрунтовних досліджень чинників і механізмів формування ринку 

економічної інформації негативно впливає на соціально-економічний розвиток 
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України, її інтеграцію у міжнародний поділ праці та світові потоки виробничих 

ресурсів.  

Для України означена проблема набуває особливої актуальності в зв’язку з 
необхідністю прискорення економічного розвитку та залучення в економіку значних 

обсягів інвестицій, технологій, інших ресурсів. Ринок економічної інформації в 

Україні на сучасному етапі перебуває в зародковому стані і не сприяє прискоренню 

розвитку основних секторів економіки, інтеграції її у відповідні сегменти 

міжнародних ринків. Формування повноцінного та ефективно функціонуючого 

ринку економічної інформації надасть змогу максимально використати наявні 
людські, природні та економічні ресурси країни, сприятиме взаємовигідній участі 
України у міжнародному поділі праці, світових інноваційних та інвестиційних 

процесах. Це зумовлює необхідність ґрунтовного та комплексного наукового 

аналізу процесів формування ринку економічної інформації в умовах глобалізації.  
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано відповідно до напрямів науково-дослідної роботи кафедри 

економічної теорії, менеджменту і адміністрування Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича, зокрема, «Інституційний механізм сталого 

розвитку України в умовах відкритої економіки» (реєстраційний номер 

0106U003614) та «Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічних 

систем» (реєстраційний номер 0111U001287). Автором розроблено методологічний 

підхід до розв’язання теоретичних та практичних завдань щодо формування ринку 

економічної інформації в Україні в умовах глобалізації. 
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є виявлення 

особливостей, закономірностей та тенденцій формування та розвитку ринку 

економічної інформації в умовах глобалізаційних процесів. 

Відповідно до мети було поставлено та вирішено такі завдання теоретичного 

та практичного спрямування: 

− проаналізувати підходи до розуміння сутності інформації, враховуючи 

особливості її використання в економічній діяльності в умовах глобалізації; 
− узагальнити вплив економічної інформації на розвиток соціально-

економічних систем різних рівнів; 

−  доповнити модель економічного зростання Солоу впливом економічної 
інформації на динаміку суспільного виробництва;  

− розкрити неоднозначність дії глобалізаційних процесів на вітчизняний 

ринок економічної інформації в розрізі його основних сегментів; 

− довести наявність позитивних економічних макроефектів у випадку  

зростання інноваційної активності на ринку економічної інформації;  
− вдосконалити концептуальні засади подальшого розвитку ринку 

економічної інформації  в Україні в умовах глобалізації; 
− обґрунтувати комплекс заходів щодо забезпечення інтеграції 

українського ринку економічної інформації в глобальні ринки факторів 

виробництва. 

Об’єктом дослідження є система економічних відносин в процесі розбудови 

ринку економічної інформації. 
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Предметом дослідження є закономірності формування ринку економічної 
інформації в умовах глобалізації. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної 
роботи становлять загальнонаукові методи пізнання: аналізу, синтезу, логічний і 
системний підходи вивчення економічних процесів та явищ. Для уточнення 

понятійного апарату теорії інформації застосовувався метод теоретичного 

узагальнення (розділ 1), для розкриття відмінностей інформації від інших видів 

ресурсів використано метод порівняння (розділ 2). У дисертації застосовувалися 

спеціальні методи економічної науки, такі як: аналітичні методи для побудови 

моделі впливу економічної інформації на суспільний випуск (розділ 2), а також для 

дослідження економічних ефектів активізації інноваційної діяльності на ринку 

економічної інформації (розділ 3), методи кореляційного аналізу – для дослідження 

впливу ринку економічної інформації на суспільний випуск (розділи 2,3). 

Обґрунтування шляхів розвитку інфраструктури ринку економічної інформації 
(розділ 3) та узагальнення інституційної динаміки ринку економічної інформації в 

Україні (розділ 2) здійснено за допомогою інституційного трактування економічних 

явищ.  

Інформаційною базою дослідження є наукові статті, монографії, дисертації 
українських та зарубіжних науковців, нормативно-правові акти, офіційні дані 
Державної служби статистики України, Національного банку України та 
міжнародних організацій, енциклопедичні та довідкові видання, матеріали наукових 

конференцій, джерела Інтернет.   
Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні 

теоретико-методологічних положень щодо формування ринку економічної 
інформації в Україні в умовах глобалізації. Основними положеннями дисертаційної 
роботи, що мають наукову новизну і виносяться на захист, є наступні:  

вперше:  

- доведено наявність позитивних економічних макроефектів таких як 

результат зростання інноваційної діяльності на ринку економічної інформації в 

умовах подвійного і синергетичного її впливу на підвищення попиту і зростання 

виробництва за рахунок збільшення обсягів інформації та одночасного підвищення 

її споживчої корисності, що дозволило обґрунтувати потужніший ефект від 

інновацій на ринку економічної інформації, ніж від інновацій на інших ринках; 

удосконалено:  

- концептуальні засади перспективного розвитку ринку економічної 
інформації в Україні в умовах глобалізації, зокрема обґрунтовано необхідність: 

формування інституційного середовища, яке б надавало можливість покупцям 

співставляти ціну економічної інформації з її споживчою корисністю; 

вдосконалення захисту прав споживачів (забезпечення ексклюзивного використання 

унікальної інформації) і продавців інформації (захист від несанкціонованого 

копіювання та розповсюдження інформації); розвитку інфраструктури, на основі 
ІКТ, що забезпечує прийом-передачу інформації між покупцем та споживачем; 

- прагматичний підхід для розуміння сутності інформації, який доповнено 

проблемною складовою, зокрема визначено економічну  інформацію як частину 

сигнальних повідомлень, яка розширює знання суб’єкта-отримувача щодо 
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вирішення актуальної для нього проблеми, що, на відміну від існуючих підходів, за 
яких інформацією вважаються будь-які символи, які розширюють загальні знання 

суб’єкта, надає можливість здійснити акцент на інформації, отримуваної суб’єктом в 

режимі активного пошуку, що відповідає реаліям функціонування ринку 

економічної інформації;  
- систему заходів щодо забезпечення інтегрування вітчизняного ринку 

економічної інформації в глобальні ринки факторів виробництва, що згруповані за 
трьома рівнями прийняття рішень державними органами влади: макрорівень 

(детінізація економіки, налагодження ефективного контролю за розкриттям 

інформації, більш ефективна робота державних органів в сфері продукування 

економічної інформації, розбудова інформаційного суспільства), мезорівень 

(прийняття стандартів обслуговування, кодексів етики, організація обміну досвіду з 
закордонними фахівцями) та мікрорівень (стажування спеціалістів, прийняття 

внутрішніх стандартів якості, інноваційна діяльність), що на відміну від існуючих 

заходів, де такий поділ відсутній, дозволяє більш ефективно усунути бар’єри на 
шляху інтеграції українського ринку економічної інформації в глобальні ринки 

факторів виробництва. 

набули подальшого розвитку: 

- науково-методологічні підходи щодо впливу економічної інформації на 
розвиток соціально-економічних систем, зокрема, обґрунтовано, що на макрорівні 
(світова економічна система) вона забезпечує інтеграцію елементів соціально-

економічних систем і є основою глобалізації економічного простору; на мезорівні 
(окремі ринки та країни) і мікрорівні (суб’єкти господарювання) економічна 
інформація прискорює або сповільнює їх розвиток залежно від здатності ринкової 
системи протидіяти отриманню ренти за асиметрію інформації; 

- модель економічного зростання Р. Солоу шляхом уведення до виробничої 
функції залежності основних виробничих факторів (капіталу, праці та 
інтелектуальних ресурсів) від економічної інформації, що на відміну від існуючих 

моделей, які її не враховують, надало можливість виокремити вплив економічної 
інформації на динаміку суспільного виробництва за рахунок чотирьох 

акселераторів, три з яких пов’язані з більш ефективним використанням традиційних 

ресурсів, а один – із збільшенням інтелектуальних ресурсів; 

- інституціональні засади щодо впливу глобалізації на інформаційні ринки, які 
перебувають у стадії формування, зокрема розкрито неоднозначність такого впливу 

на український ринок економічної інформації в розрізі сегментів стандартизованої 
(оперативної) та унікальної інформації, що на відміну від існуючих підходів, за яких 

розглядається ринок в цілому, надало можливість обґрунтувати наявність суттєвого 

позитивного впливу глобалізаційних процесів на сегмент оперативної інформації 
(збільшення кількості інформаційних продуктів, розширення географічних меж 

ринку) та відсутність помітного позитивного впливу на сегмент унікальної 
інформації, зокрема пов’язаної з продукуванням та впровадженням інновацій, що й 

зумовлює обмежену роль ринку економічної інформації в розвитку економіки 

України на сучасному етапі. 
Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні науково 

обґрунтованих пропозицій, що надають можливість поглибити розуміння сучасних 
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процесів, які відбуваються у сфері економічної інформації. Сформульовані та 
обґрунтовані висновки і рекомендації можуть бути використані суб’єктами 

державного управління для розробки та реалізації заходів з розвитку ринку 

економічної інформації в Україні.  
Окремі отримані результати дослідження впроваджені: 
- Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного 

університету державної податкової служби України у ході науково-дослідної роботи 

«Сучасна методологія та практика оподаткування в умовах формування 

конкурентоспроможності податкової політики» (акт впровадження №126 від 

26.12.2014 р.); 

- Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

Івано-Франківської облдержадміністрації у розробці та вдосконаленні Стратегії 
розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (довідка № 01-14/06-12-

894 від 10.03.2015 р.);  

- Департаментом економіки Чернівецької міської ради у програмі розвитку 

області до 2020 року (довідка № 03.2.11-656 від 22.04.2015 р.); 

- у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича в 

навчальний процес і використовуються при викладанні дисциплін 

«Мікроекономіка», «Економічна теорія» (довідка № 15/15 -2510 від 08.07.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною особистою працею 

здобувача. Дослідження, пропозиції та розробки, які наведені в дисертації, здійснені 
автором самостійно. З опублікованих наукових праць у співавторстві у 

дисертаційній роботі використані лише ті ідеї, які належать здобувачу особисто 

(конкретний внесок відображено у списку опублікованих праць за темою 

дисертації). 
Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та результати, 

викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися та отримали позитивну 

оцінку на таких міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Маркетинг та брендинг територій: проблеми регіонального розвитку» (м. Чернівці, 
2012); «Суперечності та тенденції сучасної економічної динаміки» (м. Чернівці, 
2012); «Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки України»                

(м. Феодосія, 2012); «Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних 

економічних систем» (м. Чернівці, 2013); «Фінансова безпека в системі забезпечення 

національних економічних інтересів: проблеми і перспективи» (м. Полтава, 2014); 

«Детермінанти конкурентоспроможності соціально-економічного розвитку регіону» 

(м. Чернівці, 2014); «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних 

систем в умовах глобальної нестабільності» (м. Чернівці, 2014); «Фінансово-

економічна стратегія розвитку в умовах євроінтеграційних процесів» (м. Чернігів, 

2014); «Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення» (м. Ужгород, 

2015); «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» (м. Одеса, 

2015); «Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах 

європейської інтеграції та глобалізаційних викликів» (м. Чернівці, 2015); «Тенденції 
економічного розвитку України в умовах нестабільності» (м. Київ, 2015); 

«Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку»            

(м. Львів, 2015). 
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Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано у 21 

наукових працях загальним обсягом 6,56 друк. арк., з яких особисто автору 

належить 6,3 друк. арк., зокрема, у наукових фахових виданнях – 8 статей загальним 

обсягом 3,91 друк. арк., з яких особисто автору належить 3,75 друк. арк., у 

закордонних виданнях та виданнях України включених до міжнародних 

наукометричних баз даних – 2 статті загальним обсягом 0,92 друк. арк., 13 

публікацій за матеріалами конференцій обсягом 2,65 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 2,55 друк. арк. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і 6 додатків на 11 сторінках. 

Дисертаційне дослідження викладено на 233 сторінках комп’ютерного тексту, із них 

200 сторінок основного тексту. Робота містить 9 таблиць, 29 рисунків. Список 

використаних джерел налічує 202 позиції на 22 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, 

завдання та визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, основні положення 

дисертації, що становлять наукову новизну, подано практичне значення одержаних 

результатів та відомості щодо апробації результатів дослідження.  

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади формування ринку 

економічної інформації в умовах глобалізації» вдосконалено підходи до 

розуміння сутності інформації враховуючи особливості її використання в 

економічній діяльності, обґрунтовано особливості впливу економічної інформації на 

соціально-економічні системи різних рівнів, узагальнено особливості ринку 

економічної інформації як сегменту інформаційного сектору сучасної економіки. 

Критичне осмислення розуміння науковцями сутності інформації дозволило 

обґрунтувати, що економічну інформацію в умовах глобалізації найбільш коректно 

розглядати в рамках прагматичного підходу, за якого інформацією вважається та 

частина сигнальних повідомлень, яка розширює знання суб’єкта-отримувача. 

Враховуючи, що глобалізація відкриває доступ до значної кількості потоків та 

масивів інформації, цінною для суб’єкта, що отримує повідомлення, є та його 

частина, що дозволяє розширити знання щодо вирішення актуальної проблеми 

(збільшити актуальну частину тезаурусу). Решта повідомлення сприймається як 

прагматичний шум (рис. 1). 

Базуючись на узагальненні основних проблем, які виникають в ході 
економічної діяльності та пов’язані з економічними відносинами, до економічної 
віднесено: інформацію про стан та тенденції споживчого попиту; вартість, якість та 

інші характеристики сировини, напівфабрикатів, обладнання, комплектуючих; стан 

та тенденції фінансового ринку; інформацію про ринковий статус окремих суб’єктів, 

про стан та тенденції макроекономічної динаміки; інформацію про ринок трудових 

ресурсів та технології виробництва. Обґрунтовано, що економічна інформація є 
економічним благом, на яке поширюється дія основних економічних законів. Вона 
може набувати товарної форми у вигляді інформаційного продукту і, відповідно, 

вступати в процес обміну на інші блага.   
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Такий підхід надає можливість зробити акцент на тій частині економічної 
інформації, яку суб’єкт отримує в режимі активного пошуку, що відповідає реаліям 

поведінки на відповідному ринку, що набуває глобального характеру. Економічною 

інформацією визначено частину інформаційних повідомлень, яка відображає через 
символи економічні процеси та явища і розширює знання суб’єкта щодо вирішення 

проблем, пов’язаних з його участю у суспільному виробництві, розподілі, купівлі-
продажу, обміну та інших економічних процесах.  

 

 

Рис. 1. Комунікативний процес за проблемно-прагматичного підходу до 

інформації  
Примітка. Розроблено aвтором.  

 

На основі логічного узагальнення місця та ролі економічної інформації в 

суспільних процесах обґрунтовано різноспрямованість її впливу на розвиток 

соціально-економічних систем в умовах глобалізації. На макрорівні економічна 
інформація виконує інтегруючу роль між економічними агентами в різних країнах і 
є основою глобалізації економічного простору та формування світової економічної 
системи. На мезорівні – рівні окремих ринків та країн, вплив економічної інформації 
на їх розвиток залежить від інформаційної спроможності ринкової системи. Ринкову 

спроможність визначено як характеристику стану ринку, при якому інституційне 
середовище унеможливлює (або суттєво ускладнює) отримання ренти від 

асиметричності економічної інформації за рахунок перевищення втрат від дій, 

спрямованих на отримання ренти, над її розміром. Якщо рівень інформаційної 
спроможності ринкової системи низький (система інформаційно неспроможна), то 

асиметрії економічної інформації зумовлюють негативну макродинаміку: низьку 

вартість робочої сили, високу норму прибутку та високі відсоткові ставки, низьку 

еластичність споживчого попиту, негативне відношення до технологій. У випадку 
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високої інформаційної спроможності макродинаміка характеризується високою 

вартістю робочої сили, низькими нормою прибутку та відсотковими ставками, 

високою еластичністю споживчого попиту, позитивним ставленням до технологій і 
може вважатися позитивною з позиції суспільного добробуту. Доведено, що для 

забезпечення інформаційної спроможності ринкової системи необхідно забезпечити 

такі властивості економічної інформації, як об’єктивність та достовірність, а також 

доступність. Це надає можливість окреслити напрями інституційного розвитку 

ринку економічної інформації. 
Здійснений аналіз сутності ринку економічної інформації дозволив 

обґрунтувати,  що причиною його виникнення є наявність попиту на економічну 

інформацію, зумовленого прагненням суб’єктів господарювання зменшити 

інформаційні витрати. В сучасних умовах ринок економічної інформації є важливою 

частиною інформаційного сектору глобальної економіки і являє собою єдність 

виробництва, розподілу, обміну і споживання економічної інформації.  
Досліджуючи структуру ринку економічної інформaції встановлено, що 

складовими зазначеного ринку є економічна інформація як товар або послуга 

(об’єкт), покупці (споживачі) та продавці (виробники) інформації (суб’єкти) та 

елементи, які забезпечують взаємодію виробників і споживачів інформації 
(інфраструктура) (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Структура ринку економічної інформації 
Примітка. Складено aвтором на основі власних досліджень. 

 

Обґрунтовано систему принципів формування інфраструктури ринку 

економічної інформації до якої включено загальнонаукові принципи: системності, 
гнучкості та цілеспрямованості, а також принципи, специфічні саме для ринку 

економічної інформації: взаємопов’язаність з ринком економічної інформації; 
врахування особливостей економічної інформації як товару; баланс інтересів 

Суб’єкти Об’єкти 

Механізм взаємодії з 
приводу купівлі 
продажу об’єктів 

Інформація як товар 

(інформаційні продукти) 

Виробники 

Постачальники 

Покупці 

Регулюючі державні 
органи 

Саморегулівні 
організації 



9 

зацікавлених сторін. Стан інформаційного ринку визначається співвідношенням дії 
ринкового механізму, державного втручання, рівня і стану культури, суспільної 
свідомості, наявності виробників і споживачів інформації. 

У другому розділі – «Механізм формування та функціонування ринку 

економічної інформації України в умовах глобалізації» розроблено модель 

впливу економічної інформації на динаміку суспільного виробництва, розкрито 

неоднозначність дії глобалізаційних процесів на вітчизняний ринок економічної 
інформації в розрізі його основних сегментів: стандартизованої (оперативної) та 
унікальної інформації, проаналізовано інституційний розвиток ринку економічної 
інформації. 

З метою деталізації впливу економічної інформації на динаміку суспільного 

виробництва було використано підхід Солоу, який вдосконалено з врахуванням у 

виробничій функції залежності основних виробничих факторів (капіталу, праці та 
інтелектуального капіталу) від економічної інформації.  

( ) ( ) ( )
1

, , ,
K L H

Q K I t L I t H I t
α β α β− −

= ⋅ ⋅                            (1) 

де Q  – величина суспільного виробництва; K , L , H  – капітал, праця та 
інтелектуальний капітал; ( )K

I t , ( )L
I t , ( )H

I t  – складові економічної інформації, які 

стосуються підвищення ефективності використання основного капіталу, трудових 

ресурсів та інтелектуального капіталу; де α , β  деякі коефіцієнти менше одиниці, 
причому 1α β+ < . 

Залежності факторів виробництва від економічної інформації можна подати 

наступним чином: 

( ) *, (1 ( )) ( )K KK I t g I t K t= + , 

( ) *, (1 ( )) ( )L LL I t g I t L t= +                                            (2) 

( ) *, (1 ( )) ( )H HH I t g I t H t= +  

де 
K

g , 
L

g , 
H

g  – коефіцієнти засвоєння економічної інформації, що стосується 

підвищення ефективності використання основного капіталу та праці відповідно, а 
також тієї частини інформації, що відповідає зростанню інтелектуального капіталу; 

*( )K t , *( )L t , *( )H t  – складові виробничої функції, які входять в «традиційні» моделі 
без врахування впливу на них економічної інформації, які залежать від часу. 

Логарифмуючи (1) з врахуванням залежностей складових виробничої функції 

від часу (2) та шляхом введення коефіцієнтів зростання виробництва 
( 1)

ln
( )

Q

Q t

Q t
γ

−
= ; 

основного капіталу 
*

*

( 1)
ln

( )
K

K t

K t
γ

−
= , праці 

*

*

( 1)
ln

( )
K

L t

L t
γ

−
=  та інтелектуального капіталу 

*

*

( 1)
ln

( )
H

H t

H t
γ

−
=  отримано модель залежності динаміки випуску від економічної 

інформації: 
1 ( 1) 1 ( 1)

(1 ) ln ln
1 ( ) 1 ( )

1 ( 1)
(1 ) ln

1 ( )

K K L L

Q K L H

K K L L

H H

H H

g I t g I t

g I t g I t

g I t

g I t

γ α γ βγ α β γ α β

α β

   + + + +
= ⋅ + ⋅ + − − ⋅ + + +   

+ +   

 + +
+ − −  

+ 

     (3)  
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В моделі (3) шість акселераторів економічного зростання. Чотири останні 
пов’язані з економічною інформацією. Складова (1 )

H
α β γ− − ⋅  входить у традиційні 

моделі Солоу, доповнені інтелектуальним капіталом, решта три враховує вплив 

економічної інформації на ефективність використання «традиційних» ресурсів.  

Розроблена модель впливу економічної інформації на динаміку суспільного 

виробництва, надає можливість більш повно врахувати вплив економічної 
інформації на динаміку суспільного виробництва не лише за рахунок збільшення 

інтелектуального капіталу, але й за рахунок більш ефективного використання 

«традиційних» ресурсів. Дія акселераторів залежить від збільшення економічної 
інформації у виробничій системі. 

Узагальнення особливостей економічної інформації як ресурсу виробництва 
дозволило обґрунтувати доцільність її поділу на два типи за критичним параметром 

її споживчої корисності: стандартизована (оперативна) – для споживчої корисності 
критичним є час отримання та унікальна – споживча корисність визначається 

змістовим наповненням. Наведені два типи економічної інформації суттєво 

відрізняються властивостями за такими ознаками ресурсів як: зміна корисності з 
часом, залежність ціни від споживчої корисності, часово-просторові характеристики 

споживання та ряд інших, що зумовлює різні критерії ефективності ринку 

економічної інформації в двох сегментах (рис. 3). 

 

Рис. 3. Критерії ефективності ринку економічної інформації, що 

забезпечують зростання її корисності для споживача 
Примітка. Розроблено автором. 

Інформація, критичним параметром споживчої корисності якої є час 
(оперативна інформація), використовується як ресурс при забезпеченні поточної 
діяльності суб’єктів господарювання. Інформація, критичним параметром споживчої 
вартості якої є змістове наповнення, переважно застосовується як ресурс 

майбутнього розвитку суб’єктів господарювання.  

Обґрунтовано різну спрямованість впливу глобалізації на розвиток обох 

вищенаведених сегментів економічної інформації. Він значно сильніший на сегменті 

Корисність (цінність для споживача) 

Критичний 

параметр час 

Критичний параметр 

змістове наповнення 

Зменшення часового 

лагу 

( 0t∆ >  - біржова 

інформація) 

Збільшення часового 

лагу 

( 0t∆ <  - прогностична 

інформація) 

 

 

Критичні параметри 

корисності 

 

Критерії ефективності ринку 

економічної інформації 

Забезпечення якості 
змістового наповнення 
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стандартизованої (оперативної) інформації, зокрема вдосконалюються технології 
передачі інформації, розширюються географічні межі походження інформації, 
збільшується її кількість. На сегмент унікальної економічної інформації процеси 

глобалізації впливають значно менше. За рахунок такої нерівномірності впливу 

глобалізації формується відставання розвитку сегменту унікальної економічної 
інформації, зокрема й пов’язаної з інноваціями від сегменту оперативної 
економічної інформації, а також стримується зростання ролі інформації в економіці. 

Охарактеризовано структуру ринку економічної інформації України (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура ринку економічної інформації в Україні 

Роки 

Консалтингова 
 інформація 

Рекламна  

інформація 

Маркетингова 

 інформація Всього 

Частка 

у ВВП 

  
млн.  

грн 
питома 

вага, % млн. грн 
питома 

вага, % 
млн. 

грн 
питома 

вага, % 
млн.  

грн %% 

2007 3791 41 5350 57 212,0 2 9353,0 1,25 

2008 3963 36 6783 62 275,0 2 11021,3 1,11 

2009 3315 32 6735 65 304,0 3 10353,6 1,09 

2010 3362 27 8642 70 324,0 3 12327,8 1,10 

2011 4048 29 9448 68 354,0 3 13849,5 1,03 

2012 4377 27 11480 70 449,0 3 16306,3 1,12 

2013 4516 28 11367 69 487,0 3 16370,5 1,09 

2014 4698 33 9065 64 509,3 4 14272,3 0,91 

Примітка.  Розраховано автором за даними Державної служби статистики України. 

  

Для дослідження інституційного розвитку ринку економічної інформації в 

Україні обґрунтовано його поділ на дві складові: формальну і неформальну. Такий 

поділ надає змогу виокремити чотири стани його інституційної структури: 

(1) наявність розвиненої неформальної і формальної складової інституційної 
структури (стан повноцінного функціонування ринку економічної інформації, стан 

зрілого розвитку інституційної інфраструктури); (2) наявність розвиненої 
неформальної складової, відсутність або недостатній розвиток формальної складової 
(період еволюційного зародження ринку); (3) наявність розвиненої формальної, 
відсутність або слабкий розвиток неформальної складової; (4) нерозвинутість обох 

складових інституційної структури ринку економічної інформації (ринок на етапі 
зародження, або ринок з серйозною макродисфункцією). Кожен стан є частково 

стійким і ринок може перебувати в ньому тривалий час. 

Встановлено, що між станами інституційної структури ринку економічної 
інформації існують наступні взаємозв’язки: 

1) ринок з нерозвиненою інституційною структурою прагне перейти в один із 
двох станів: стан із розвиненою неформальною складовою, або в стан із розвиненою 

формальною складовою інституційної структури ринку. Потрапивши в один із двох  

вищезазначених станів, ринок, який на початковому етапі перебував в стані з 
нерозвиненою інституційною структурою, переходить в стан із розвиненою 

інституційною структурою ринку; 
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2) ринок у стані з недостатньо розвиненою однією зі складових інституційної 
структури, який у минулому здійснив перехід до цього стану зі стану з 
нерозвиненою інституційною структурою, прагне перейти до моделі з розвиненою 

інституційною структурою даного ринку. 

Дослідження інституційної структури ринку економічної інформації в Україні 
дозволило встановити, що зазначений ринок перебуває в стані з низьким розвитком 

формальної та неформальної інституційної структури. За результатами аналізу 

факторів, що впливають на інституційну динаміку ринку обґрунтовано низьку 

ймовірність його переходу зі стану з нерозвинутою інституційною структурою в 

інші стани (значно нижчу, ніж ймовірність продовження перебування в стані з 
нерозвинутою інституційною структурою). Дослідження ефективності ринку 

економічної інформації показало, що вже на етапі становлення його інституційний 

розвиток характеризується зародженням дисфункції, що також вказує на високу 

ймовірність перебування в зазначеному стані ринку економічної інформації ще 
тривалий час. 

У третьому розділі дисертації «Перспективи розвитку ринку економічної 
інформації в Україні» доведено наявність позитивних макроефектів зростання 

інноваційної активності на ринку економічної інформації, удосконалено систему 

принципів формування інфраструктури ринку економічної інформації в умовах 

глобалізації, обґрунтовано шляхи інтеграції українського ринку економічної 
інформації у глобальний ринок факторів виробництва. 

Обґрунтовано, що інноваційна діяльність на ринку економічної інформації має 
особливе значення для суспільного виробництва. У результаті інновацій  за рахунок 

зростання обсягів економічної інформації збільшуються коефіцієнти споживання I

K
γ , 

I

L
γ , I

H
γ  складових економічної інформації, які впливають на зростання ефективності 

використання відповідних ресурсів суспільного виробництва.  Проте існує й інший 

аспект впливу інформації на динаміку суспільного виробництва, пов’язаний зі 
зростанням корисності економічної інформації в результаті інновацій. Встановлено, 

що інновації на ринку економічної інформації одночасно зумовлюють зростання 

обсягів інформації, що дозволяє більш ефективно використовувати всі виробничі 
ресурси та зростання її споживчої корисності. Їх поєднання зумовлює більш потужні 
ефекти, ніж інновації в інших секторах. 

Доведено, що активізація інноваційних процесів на ринку економічної 
інформації зумовлює два суттєві взаємопов’язані позитивні макроефекти. По-перше – 

суттєво зростає випуск за рахунок подвійного впливу інновацій на ефективність 

використання ресурсів суспільного виробництва. По-друге – за рахунок збільшення 

споживчої корисності економічної інформації унікального характеру відбувається 

зростання випуску інноваційної продукції інших секторів економіки, що підвищує 
мультиплікатор кінцевих споживчих витрат. Отже, інноваційна діяльність на ринку 

економічної інформації надає можливість суттєво збільшити суспільне виробництво 

за рахунок більш ефективного використання виробничих ресурсів, а з іншого боку – 

стимулює зростання споживчого попиту. Тому суспільство і держава як агент його 

інтересів мають бути зацікавлені в активізації інноваційної діяльності на ринку 

економічної інформації більше, ніж на інших ринках. 
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На основі аналізу сучасного стану ринку економічної інформації в Україні 
обґрунтовано концептуальні засади його розвитку в умовах глобалізації. Для 

розвитку зазначеного ринку необхідним є: формування інститутів, які б надавали 

можливість співставляти ціну продавців економічної інформації з її споживчою 

корисністю (запропоновано інститут добровільної сертифікації суб’єктів 

інформаційного ринку, стандарти роботи); розвиток інститутів захисту прав 

споживачів (забезпечення ексклюзивного використання унікальної інформації) і 
продавців інформації (захист від несанкціонованого копіювання та розповсюдження 

інформації) – в цьому напрямі важливу роль відіграють державна система захисту 

прав суб’єктів господарювання та саморегулівні організації (затвердження та 
контроль кодексів поведінки); розвиток інфраструктури з прийому-передачі 
інформації між покупцем та споживачем (розвиток ІКТ). 

Визначено та проаналізовано перешкоди (проблеми) на шляху повноцінної 
інтеграції вітчизняного ринку економічної інформації у глобальний ринок факторів 

виробництва. Як основні з них виокремлено: невідповідність світовим стандартам та 
тенденціям розвитку ринкового середовища, змістового наповнення та 
репрезентативності економічної інформації (зумовлена тінізацією економічних 

процесів), технологій створення та передачі інформації. Виявлені проблеми 

дозволили обґрунтувати основні шляхи їх вирішення: на макрорівні – детінізація 

економіки, налагодження більш ефективного контролю за розкриттям інформації, 
більш ефективна інформаційна робота служби статистики, НБУ інших державних 

інституцій в сфері продукування економічної інформації, розбудова інформаційного 

суспільства та суспільства знань; на мезорівні – прийняття стандартів 

обслуговування, кодексів етики відповідно до загальносвітових вимог, організація 

обміну досвіду з закордонними фахівцями щодо роботи з клієнтами та новими 

технологіями; на макрорівні – стажування спеціалістів, прийняття внутрішніх 

стандартів якості роботи з клієнтами, інноваційна діяльність, впровадження 

управлінських та технологічних інновацій.  

Реалізація запропонованих заходів дозволить забезпечити більш повну 

інтеграцію ринку економічної інформації у глобальний ринок факторів 

виробництва, а відтак, розширить можливості доступу вітчизняних підприємств та 
організацій на цей ринок.  

ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичні узагальнення, розвинуто та вдосконалено 

наукові підходи та запропоновано нове вирішення наукової задачі щодо формування 

ринку економічної інформації в Україні в умовах глобалізації. Розв’язання цієї 
задачі надасть можливість сформувати ефективний та інтегрований у відповідні 
глобальні структури національний ринок економічної інформації, що буде сприяти 

підвищенню ефективності всієї економіки, позитивно впливатиме на соціально-

економічний розвиток країни. 

1. У результаті системного вивчення науково-методичних підходів до 

розуміння сутності інформації, процесів глобалізації, що надають особливої 
інтенсивності інформаційним потокам, удосконалено прагматичний підхід до 

розуміння сутності інформації, за якого інформацією вважається лише та чaстинa 

сигнальних повідомлень, яка розширює знання суб’єкта-отримувача щодо 
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вирішення актуальної для нього на даний час проблеми. Це, на відміну від 

прагматичного підходу, за якого інформацією ввaжaються всі сигнальні 
повідомлення, які розширюють будь-які знання суб’єктa-отримувaчa за рахунок 

активного і пасивного сприйняття інформації, надає можливість зробити акцент на 
інформації, яку суб’єкт отримує в режимі активного пошуку, що відповідає реаліям 

функціонування ринку економічної інформації в умовах глобалізації. 
2. Узагальнюючи вплив економічної інформації на перебіг соціально-

економічних процесів обґрунтовано неоднаковість її впливу на динаміку систем 

різних рівнів. На макрорівні (світова економічна система) економічна інформація 

забезпечує координацію та інтеграцію соціально-економічних процесів у різних 

крaїнaх і є основою глобалізації економічного простору. На мезорівні (рівні окремих 

ринків і країн), а також мікрорівні (рівні суб’єктів господарювання) економічна 
інформація прискорює або сповільнює їх розвиток залежно від інформаційної 
спроможності ринкової системи. У разі низького рівня інформаційної спроможності 
асиметрії економічної інформації зумовлюють низьку вартість робочої сили, високу 

норму прибутку та високі відсоткові ставки, низьку еластичність споживчого 

попиту, негативне відношення до технологій, що, в свою чергу, негативно впливає 
на розвиток економіки або окремих ринків. У випадку високої інформаційної 
спроможності економічна інформація забезпечує високу вартість робочої сили, 

низькі норму прибутку та відсоткові ставки, високу еластичність споживчого 

попиту, позитивним ставленням до технологій, що позитивно впливає на 

макроекономічну динаміку.    

3. Враховуючи вплив економічної інформації на основні та виробничі фактори 

доповнено модель економічного зростання Солоу, в якій враховано залежність 

капіталу, праці та інтелектуальних ресурсів від економічної інформації. Це, на 
відміну від існуючих моделей, які враховують інформацію лише опосередковано 

через технології або інтелектуальний капітал, надало можливість виокремити 

чотири акселератори впливу економічної інформації на динаміку суспільного 

виробництва (всього в моделі їх шість). Три з них пов’язані з підвищенням 

ефективності використання традиційних ресурсів за рахунок економічної 
інформації, а один – зі збільшенням інтелектуального капіталу. Дія зазначених 

акселераторів проявляється у випадку зростання економічної інформації у 

виробничій системі. 
4. З урахуванням впливу глобалізаційних процесів на ринок економічної 

інформації в Україні розкрито неоднакову їх роль у розвитку сегментів 

стандартизованої (оперативної) та унікальної інформації. Це на відміну від існуючих 

підходів, за яких розглядається вплив глобалізації на ринок в цілому, надало 

можливість обґрунтувати наявність суттєвого позитивного впливу глобалізаційних 

процесів на сегмент оперативної інформації (збільшення кількості інформаційних 

продуктів, розширення географічних меж ринку) та відсутність помітного 

позитивного впливу на сегмент унікальної інформації, зокрема й пов’язаної з 
продукуванням та впровадженням інновацій. За рахунок цього відбувається суттєва 

трансформація ринку у бік надмірного зростання питомої ваги оперативної 
інформації та відставання розвитку сегменту унікальної інформації. Останнє суттєво 
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обмежує роль ринку економічної інформації в розвитку економіки України на 
сучасному етапі. 

5. Узагальнення особливостей економічної інформації як фактору 

виробництва дозволило обґрунтувати наявність позитивних економічних 

макроефектів  у випадку зростання інноваційної діяльності на ринку економічної 
інформації, які є більш потужніші, ніж у випадку зростання інноваційної діяльності 
на інших ринках. Інновації на ринку економічної інформації подвійним чином 

впливають на суспільне виробництво через зростання кількості економічної 
інформації, а також підвищуючи її споживчу корисність. Одночасно, за рахунок 

унікальної економічної інформації відбувається більш повне задоволення наявного 

та потенційного суспільного попиту. Аналітично обґрунтовано та емпірично 

підтверджено наявність вищого мультиплікативного ефекту державних витрат на 
стимулювання інновацій на ринку економічної інформації, ніж витрат на 
стимулювання інноваційної активності на інших ринках.  

6. Системний аналіз практики функціонування ринку економічної інформації у 

світі та в Україні дозволив вдосконалити концептуальні засади його розвитку в 

умовах глобалізації: формування інституційного середовища для співставлення ціни 

та споживчої корисності інформації (запропоновано добровільну сертифікацію 

суб’єктів інформаційного ринку, дотримання стандартів прийнятих 

саморегулівними організаціями; вдосконалення захисту прав споживачів із 
забезпечення ексклюзивного використання унікальної інформації, а також  захисту 

продавців від несанкціонованого копіювання та розповсюдження інформації 
(запропоновано впровадити затвердження та контроль кодексів поведінки на ринку 

економічної інформації); розвиток інфраструктури з прийому-передачі економічної 
інформації (розвиток ІКТ). 

7. На основі системного дослідження бар’єрів на шляху інтеграції 
українського ринку економічної інформації в глобальні ринки факторів виробництва 
обґрунтовано комплекс заходів щодо забезпечення інтегрування українського ринку 

економічної інформації в глобальні ринки виробничих ресурсів.  Зокрема, як 

пріоритетні виділено: на макрорівні – детінізація економіки, налагодження 

ефективного контролю за розкриттям інформації, більш ефективна робота 
державних органів в сфері продукування економічної інформації, розбудова 

інформаційного суспільства; на мезорівні: прийняття стандартів обслуговування, 

кодексів етики, організація обміну досвіду з закордонними фахівцями; на 
мікрорівні – стажування спеціалістів, прийняття внутрішніх стандартів якості, 
інноваційна діяльність. Проведений поділ заходів по інтегруванню ринку 

економічної інформації у глобальні ринки факторів виробництва надає можливість 

більш ефективно усувати бар’єри, що перешкоджають даному процесу. 
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економіки: реалії сьогодення: матеріали доповідей міжнародної науково-практичної 
конференції (6-7 березня 2015 р., м. Ужгород). – Ужгород, 2015. – С. 13-15            

(0,2 друк. арк.). 

18. Клевчік Л.Л. Вплив інформаційних асиметрій на економічну інформацію    

/ Л.Л. Клевчік // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: 

матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 травня 2015 р.,        

м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 11-13 (0,21 друк. арк.). 

19. Клевчік Л.Л. Аналіз підсистем інфраструктури ринку економічної 
інформації / Л.Л. Клевчік // Трансформація сучасних соціально-економічних систем 

в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали 4-ї 
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених (21-23 травня 2015 р., м. Чернівці). – Чернівці, 2015. – С. 14-15                    
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збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 

2015 р., м. Київ). – У 2-х частинах. – К., 2015. – Ч. 1. – С. 8-11 (0,21 друк. арк.). 

21. Клевчік Л.Л. Інституційний розвиток ринку економічної інформації             
/ Л.Л. Клевчік // Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями 

розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29-30 травня 

2015 р., м. Львів). – У 2-х частинах. – Львів, 2015. – Ч. 1. – С. 7-10 (0,21 друк. арк.). 

 

АНОТАЦІЯ 

Клевчік Л.Л. Формування ринку економічної інформації в умовах 

глобалізації. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за 

спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. – 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Міністерство 

освіти і науки України. – Чернівці, 2015. 

У роботі вдосконалено прагматичні підходи до розуміння сутності інформації 
враховуючи особливості її використання в економічній діяльності, обґрунтовано 

особливості впливу економічної інформації на соціально-економічні системи різних 

рівнів, узагальнено особливості ринку економічної інформації як сегменту 

інформаційного сектору сучасної економіки. Проаналізовано інституційний 

розвиток ринку економічної інформації, розроблено модель впливу економічної 
інформації на динаміку суспільного виробництва, розкрито неоднозначність дії 
глобалізаційних процесів на український ринок економічної інформації в розрізі 
його основних сегментів: стандартизованої (оперативної) та унікальної інформації. 
Доведено наявність позитивних макроефектів від зростання інноваційної активності 
на ринку економічної інформації, удосконалено систему принципів формування 

інфраструктури ринку економічної інформації в умовах глобалізації, обґрунтовано 

шляхи інтеграції українського ринку економічної інформації у глобальний ринок 

факторів виробництва. 

Ключові слова: інформація, економічна інформація, ринкова інфраструктура, 

глобалізація, інформаційна рента, унікальна інформація, інформаційний ринок. 

 

АННОТАЦИЯ 

Клевчик Л.Л. Формирование рынка экономической информации в 

условиях глобализации. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория и история экономической мысли. – 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Министерство 

образования и науки Украины. – Черновцы, 2015. 

В работе усовершенствованы подходы к определению сущности информации, 

учитывая особенности ее использования в экономической деятельности. 

Обосновано, что экономическую информацию наиболее корректно рассматривать в 

рамках прагматического подхода, при котором информацией считается та часть 

сигнальных сообщений, которая расширяет знания субъекта-получателя. С целью 

адаптации прагматического подхода к особенностям информации в экономической 

деятельности выделен проблемно-прагматический подход к информации. По 
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данному подходу ценной информацией для субъекта, который получает сообщения, 

является та его часть, позволяющая расширить знания по решению актуальной для 

него проблемы (расширить актуальную часть тезауруса). 

Обоснованы особенности влияния экономической информации на социально-

экономические системы различных уровней. Доказано, что на макроуровне 
экономическая информация выполняет интегрирующую роль между 

экономическими агентами в разных странах, является основой глобализации 

экономического пространства и формирования мировой экономической системы. На 

мезоуровне – уровне отдельных рынков и стран, влияние экономической 

информации на их развитие может быть разнонаправленным и зависит от 
способности рыночной системы противодействовать получению ренты за 

асимметрию информации. 

Проведено систематизацию особенностей рынка экономической информации 

как сегмента информационного сектора современной экономики. Составляющими 

указанного рынка определено экономическую информацию как товар или услугу 

(объект), покупателей и продавцов информации (субъекты), а также элементы, 

которые обеспечивают взаимодействие производителей и потребителей информации 

(инфраструктура). Состояние информационного рынка определяется соотношением 

действия рыночного механизма, государственного вмешательства, уровня и 

состояния культуры, общественного сознания, наличия производителей и 

потребителей информации. 

Проанализировано институциональное развитие рынка экономической 

информации. Обоснованно его разделение на две составляющие: формальную и 

неформальную. Такой поход дает возможность выделить четыре состояния его 

институциональной структуры: (1) наличие развитой неформальной и формальной 

составляющей институциональной структуры (состояние полноценного 

функционирования рынка экономической информации, состояние зрелого развития 

институциональной инфраструктуры); (2) наличие развитой неформальной 

составляющей, отсутствие или недостаточное развитие формальной составляющей 

(период эволюционного зарождения рынка); (3) наличие развитой формальной, 

отсутствие или слабое развитие неформальной составляющей; (4) неразвитость 

обеих составляющих институциональной структуры рынка экономической 

информации (рынок на этапе зарождения или рынок с серьезной 

макродисфункцией). Каждое состояние является частично устойчивым и рынок 

может находиться в нем длительное время. 

Разработана модель влияния экономической информации на динамику 

общественного производства, которая позволяет более полно учесть влияние 
экономической информации на динамику общественного производства не только за 
счет увеличения интеллектуального капитала, но и за счет более эффективного 

использования «традиционных» ресурсов.  

Раскрыто влияние глобализационных процессов на украинский рынок 

экономической информации в разрезе его основных сегментов: оперативной 

(стандартизированной) и уникальной информации. 

Обосновано, что их влияние значительно сильнее на сегменте оперативной 

(стандартизированной) информации, в частности совершенствуются технологии 
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передачи информации, расширяются географические границы происхождения 

оперативной информации, увеличивается ее количество. На сегмент уникальной 

экономической информации процессы глобализации влияют значительно меньше. 

Доказано, что активизация инновационных процессов на рынке экономической 

информации предопределяет два существенных взаимосвязанных положительных 

макроэффекта. Во-первых – значительно возрастает потенциальный выпуск за счет 
двойного воздействия инноваций на эффективность использования ресурсов 

общественного производства. Во-вторых – за счет увеличения потребительской 

полезности экономической информации уникального характера происходит рост 
выпуска инновационной продукции других секторов экономики, повышается 

мультипликатор конечных потребительских расходов, потенциальная возможность 

роста выпуска превращается в реальную.  

 Ключевые слова: информация, экономическая информация, рыночная 

инфраструктура, глобализация, информационная рента, уникальная информация, 

информационный рынок. 

 

ANNOTATION 

Klevchik L.L. Formation market of economic information in the context of 

globalization. – The manuscript. 

Theses for a scientific degree of Candidate of Economic Sciences, specialty 

08.00.01 – Economic Theory and History of Economic Thought. – Yuriy Fedkovych  

Chernivtsi National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Chernivtsi, 2015. 

The theses are devoted to the improving approaches to the nature of information 

given the characteristics of its use in economic activity. The features of impact of 

information on the economic of socio-economic systems at various levels have been 

grounded. The features of the market economic information as segment of information 

sector of modern economies have been generalized. The institutional development of the 

market economic information has been analyzed. The model of the impact of economic 

information on the dynamics of social production has been developed. The ambiguity of 

impact of globalization on Ukrainian market of economic information in the context of its 

major segments, such as operational (standardized) and unique information has been 

revealed.  

The presence of positive macro effect growth of innovative activity in the economic 

information has been grounded. The system of principles that forming infrastructure of 

economic information in the context of globalization, grounded integration of Ukrainian 

market of economic information in the global market inputs has been improved. 

Keywords: information, economic information, market infrastructure, globalization, 

information rents, unique information, information market. 
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