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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЄДИНОГО  
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ  

 
 Ми живемо в епоху інформації, про це відомо всім. Тобто, той, хто нею 

володіє у великій кількості має перевагу на своїми конкурентами в бізнесі, по-
літиці, суспільстві.В останні десятиріччя світ переживає перехід від “індустріа-
льного суспільства” до “суспільства інформаційного”. Рівень розвитку інфор-
маційного простору суспільства вирішальним чином впливає на економіку, 
обороноздатність і політику. Від цього рівня в значній мірі залежить поведінка 
людей, формування громадсько-політичних рухів і соціальної стабільності. Ці-
лями інформатизації в усьому світі і, в тому числі, в Україні є найбільш повне 
задоволення інформаційних потреб суспільства в усіх сферах діяльності, по-
ліпшення умов життя населення, підвищення ефективності суспільного вироб-
ництва, сприяння стабілізації соціально-політичних відносин у державі на ос-
нові впровадження засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій. 

В Україні соціально-економічні і політичні перетворення, формування 
ринкової економіки об'єктивно призвели до необхідності суттєвої зміни інфор-
маційних відносин у суспільстві. Незважаючи на значне розширення останнім 
часом ринку інформаційних послуг і продуктів, інформаційне забезпечення ор-
ганів державної влади, суб'єктів господарювання і громадян залишається на ни-
зькому рівні. Можливість доступу до інформації, як правило, обмежується її ві-
домчою належністю й обумовлена найчастіше посадовим становищем і соціа-
льним статусом споживача. Не вирішена ще проблема доступу до територіаль-
но-віддалених інформаційних ресурсів. Більшість населення одержує інформа-
цію в традиційному вигляді — друковані видання, радіо, телебачення тощо. 

Існуючі проблеми можна вирішити тільки шляхом формування єдиного 
інформаційного простору України. Інформаційний простір є основою соціаль-
но-економічного, політичного і культурного розвитку та забезпечення безпеки 
України. Ефективний інформаційний простір повинен забезпечити побудову 
інформаційного суспільства в країні і входження її у світовий інформаційний 
простір. 

Єдиний інформаційний простір являє собою сукупність баз та банків да-
них, технологій їх ведення і використання, інформаційно-телекомунікаційних 
систем та мереж, які функціонують на основі єдиних принципів і за загальними 
правилами, що забезпечує інформаційну взаємодію організацій і громадян, а 
також задоволення їх інформаційних потреб. Іншими словами, єдиний інфор-
маційний простір складається з таких головних компонентів: 

1) інформаційні ресурси (IР) — бази і банки даних, усі види архівів, сис-
теми депозитаріїв державних IР, бібліотеки, музейні сховища і т.ін.; 

2) інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура: 
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3) територіально розподілені державні і корпоративні комп'ютерні ме-
режі, телекомунікаційні мережі і системи спеціального призначення та загаль-
ного користування, мережі і канали передачі даних, засоби комутації та управ-
ління інформаційними потоками; 

4) інформаційні, комп'ютерні і телекомунікаційні технології — базові, 
прикладні і забезпечувальні системи, засоби їх реалізації; 

5) науково-виробничий потенціал в галузях зв'язку, телекомунікацій, ін-
форматики, обчислювальної техніки, поширення і доступу до інформації; 

6) організаційні структури, включаючи кадри, що забезпечують функці-
онування і розвиток національної інформаційної інфраструктури; 

7) ринок інформаційних технологій, засобів зв'язку, інформатизації і те-
лекомунікацій, інформаційних продуктів і послуг; 

8) система взаємодії інформаційного простору України зі світовими від-
критими мережами; 

9) система забезпечення інформаційного захисту (безпеки);  
10) система масової інформації; 
11) система інформаційного законодавства. 
Характерною рисою процесу формування єдиного інформаційного прос-

тору України є не тільки створення технологій і технологічної структури інфо-
рматизації для забезпечення взаємодії виробників інформації і її споживачів, 
розподіл знань, що накопичені в інформаційних банках даних, але і врахування 
соціальних, економічних і політичних аспектів його формування та інтеграції у 
світовий інформаційний простір. Об'єктивні знання, що зберігаються в інфор-
маційних банках даних, тільки тоді можуть стати чинником прогресивних соці-
ально-економічних якісних змін, коли вони знайдуть зацікавленого в них спо-
живача і будуть йому доступні. 

Головним політичним і економічним аспектом формування єдиного інфо-
рмаційного простору України є подолання інформаційного монополізму управ-
лінських і комерційних структур щодо відкритості інформаційних ресурсів — 
перехід від презумпції закритості інформації до презумпції відкритості інфор-
мації на законодавчій та економічній основі. Відомо, що саме інформаційний 
монополізм може стати головним живильним середовищем бюрократизму, во-
люнтаризму і корупції. 

Цілі формування і розвитку єдиного інформаційного простору України: 
1) забезпечення прав громадян на інформацію згідно з вимогами Кон-

ституції України; 
2) створення і підтримка необхідного для стійкого розвитку суспільства 

рівня інформаційного потенціалу; 
3) підвищення узгодженості рішень, які прийняті центральними органа-

ми державної влади, обласними державними адміністраціями та органами міс-
цевого самоврядування; 
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4) підвищення рівня правосвідомості громадян шляхом надання їм віль-
ного доступу до правових і нормативних документів, що визначають їх права, 
обов’язки й можливості; 

5) надання можливості контролю з боку громадян і громадських органі-
зацій за діяльністю центральних і місцевих органів державної влади і органів 
місцевого самоврядування; 

6) підвищення ділової і суспільної активності громадян шляхом надання 
рівної з державними структурами можливості користуватися відкритою науко-
во-технічною, соціально-економічною, суспільно-політичною інформацією, а 
також інформаційними фондами сфер освіти, культури тощо; 

7) інтеграція зі світовим інформаційним простором. 
Інформаційний простір буде ефективним, якщо він стане відкритим для 

суспільства, що в свою чергу надасть можливість реалізувати узгоджені інтере-
си громадян, суспільства та держави на комплексній і системній основі. Ефек-
тивний інформаційний простір може бути створений і почне розвиватися на ос-
нові відповідної державної інформаційної політики, що забезпечить поступове 
прямування країни до побудови інформаційного суспільства. Цей рух повинен 
спиратися на новітні інформаційні, комп'ютерні, телекомунікаційні технології і 
технології зв'язку, розвиток яких призводить до бурхливого розвитку відкритих 
інформаційних мереж, насамперед Internet, що дає принципово нові можливості 
міжнародного інформаційного обміну і на його основі трансформації різнома-
нітних видів людської діяльності. Перспективні інформаційні, комп'ютерні і те-
лекомунікаційні технології багаторазово посилюють вплив ЗМI на соціально-
політичне і культурне життя людей. 

Формування і розвиток єдиного інформаційного простору України і, зок-
рема, відповідних державних інформаційних ресурсів — проблема міжгалузева 
і міжрегіональна. Вона потребує вирішення складних організаційних і техніко-
технологічних питань, значних витрат і не може бути вирішена одномиттєво. 
При цьому необхідне комплексне врахування соціально-економічних, правових 
і політичних аспектів інформатизації суспільства, всебічне використання орга-
нізаційного, технологічного, технічного і нормотворчого досвіду, що отрима-
ний при розвитку інформаційних просторів провідних країн світу.В умовах, ко-
ли більшість регіонів України недостатньо оснащені сучасними засобами інфо-
рматизації, було б доцільно організувати систему депозитаріїв державних інфо-
рмаційних ресурсів. 

Сучасний стан інформаційного простору України перешкоджає рівнопра-
вному включенню її у світове інформаційне співсуспільство. Робота щодо роз-
витку інформаційного простору в провідних країнах світу проводилися і прово-
диться за ініціативою і під патронажем вищих посадових осіб держави.  

Державна політика формування і розвитку єдиного інформаційного прос-
тору України повинна здійснюватися з урахуванням інтересів центральних та 
місцевих органів влади, юридичних і фізичних осіб. Вона повинна враховувати 
можливості міжнародного співробітництва в сфері інформаційної технології, 
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продуктів та послуг, реальні можливості вітчизняної інформаційної індустрії в 
умовах ринкової економіки. 

 
Литература: 
 

1. Про Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України: 
Указ Президента України від 25 липня 2000 р. // Офіційний вісник України. 2000. №30. Ст. 
1257. 
2. Зинченко А.С. Об информационной политике в Украине // Событие. 2000. №42. 
3. Про удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та ор-
ганів державної влади: Указ Президента України від 14 липня 2000 р. // Урядовий кур’єр. 
2000. 18 липня. 
4. Матеріали Internet видань. 

 

О.М. Лизунова 
 

ЛІЗИНГ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: 
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

 

В останнє десятиріччя у країнах із розвиненими ринковими відносинами 
одержав розповсюдження аутсорсинг, тобто виконання зовнішньою організаці-
єю певних завдань або деяких бізнес-процесів, що не є профільними для бізнесу 
компанії, але є необхідними для оптимізації діяльності підприємства. На аутсо-
рсинг ефективно передаються управління персоналом, бухгалтерський облік, 
маркетинг, логістика, реклама – такий перерозподіл бізнес-процесів є джерелом 
конкурентних переваг для підприємців, що його використовують. Особливої 
уваги заслуговує розвиток аутсорсингу обладнання, який реалізується в формі 
лізингу. Актуальним є застосування лізингу і в економіці України, оскільки він 
здатний зменшити витрати промислових підприємств і підвищити рівень їхньої 
конкурентоспроможності в цілому.  

Лізинг являє собою перспективний інструмент фінансування довгостро-
кових активів для вітчизняних підприємств, що мають потребу у оновленні ма-
теріально-технічної бази виробництва. Поряд з цим, лізинг привабливий і для 
підприємств-виробників устаткування. Переваги лізингу для них полягають у 
наступному: 

1. За допомогою лізингу розширюються канали збуту виробленої продук-
ції, оскільки відбувається її оплата лізинговою компанією при покупці. Перспе-
ктивною формою організації лізингових відносин стає створення підприємст-
вами-виробниками у своїй структурі дочірніх лізингових компаній і відділів, 
що значно поліпшує їхні збутові можливості.  


