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РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
У статті досліджено важливу проблему на шляху втілення концепції сталого
розвитку є формування системи вимірювання для кількісного та якісного оцінювання
цього складного процесу. У роботі запропоновано визначення ступеня готовності
інформаційної сфери за допомогою індексу сталого розвитку інформаційної сфери, що є
сукупністю показників (індикаторів), що характеризують стан інформаційної сфери та
рівень доступу до інформаційної продукції з метою визначення того, як держава
використовує можливості інформаційної сфери для розвитку громадян, суспільства та
держави.
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В статье иследованнно важнуй проблему на пути воплощения концепции устойчивого
развития является формирование системы измерения для количественного и
качественного оценивания этого сложного процесса. В работе предложено определение
степени готовности информационной сферы с помощью индекса устойчивого развития
информационной сферы, представляющей собой совокупность показателей
(индикаторов), характеризующих состояние информационной сферы и уровень доступа к
информацийнои продукции с целью определения того, как государство использует
можливости информационной сферы для развития граждан, общества и государства.
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Постановка проблеми. У пошуках оптимального розв’язання існуючих
глобальних проблем було вироблено концепцію сталого розвитку. Концепція
сталого розвитку — це інтегративний науковий і суспільно-політичний утвір
ідеальної природи з метою всебічної оптимізації сучасної діяльності людства,
основних сторін життя суспільства. Як науковий феномен (певна форма
наукового знання) концепція сталого розвитку має інтегрувати під
конкретним кутом зору сучасні досягнення всіх галузей науки — природознавства, суспільно-гуманітарних дисциплін, технічних наук, економіки,
математики, медицини, філософії, психології, інформатики тощо — для
теоретичного синтезу ідей фундаментального характеру та виведення їх на
рівень соціально-практичної значущості, коли стає можливим реальне
впровадження цих результативних ідей у конкретні механізми цілеспрямованої діяльності суспільства [1, С. 37–38].
Таким чином, у концепції сталого розвитку тією чи іншою мірою мають
бути репрезентовані досягнення всіх галузей наукового знання (і тим самим —
самі галузі як такі). Якщо сьогодні деякі з них у цьому плані задіяні поки що
не актуально, то принаймні — потенційно (деякі галузі науки в цьому
відношенні ще чекають свого часу). Об’єктивно настає пора, коли певна
галузь науки більш-менш наочно проявляє себе, свій концептуальнометодологічний арсенал у поглибленні проблематики сталого розвитку, у
генеруванні якихось нових підходів до ситуації, що склалася.
Описані вище процеси не оминули й економіку інформаційної сфери*:
ринкова економіка не може розвиватися в умовах стійкої рівноваги. У зв’язку із
цим виникає необхідність втручання держави у побудову та реалізацію моделей
розвитку економічної системи з врахуванням факторів, що визначають стан
інформаційної сфери (ІС). Тобто завжди існують наявні та потенційно можливі
явища і чинники, які стримують чи стимулюють розвиток ІС [2; 3].
Сталий розвиток ІС полягає у створенні відповідних умов для стійкого
зростання виробництва інформаційної продукції, що здатне забезпечити
інтереси теперішнього та прийдешнього поколінь за умови забезпечення
інформаційної безпеки [4].
Сталість ІС нерозривно пов’язана із зростанням виробництва
інформаційної продукції, ефективним використанням економічних й
інтелектуальних ресурсів, підвищенням добробуту й якості життя населення,
стабільним і збалансованим природокористуванням. Тільки за збалансованої
економічної, соціальної та виробничо-екологічної складових можливо
забезпечити стійкий розвиток ІС протягом тривалого часу. Інформаційна
сфера як нестійка система не може саморозвиватися без зовнішнього впливу.
Стійкість виробництва в ІС обумовлена специфікою ринкових відносин в
інформаційному виробництві, що не завжди впиується у сучасну модель
ринкової економіки та розвивається у багатьох випадках завдяки державній
підтримці (див., наприклад, [5]).
*

Під інформаційною сферою розуміємо сукупність соціально-економічних відносин, що виникають з приводу
забезпечення інформаційних потреб членів суспільства шляхом створення, реалізації та поширення
інформаційної продукції [6, С. 46].
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Процес забезпечення сталого розвитку ІС має базуватися на реальних
ресурсах інформаційної сфери з урахуванням того, що досягнення окремих
цілей може відбуватися з різною швидкістю на певних етапах. Необхідно
також передбачити можливість коригування напрямку розвитку (відхилення
від визначених орієнтирів) у випадку зміни інтенсивності розвитку окремих її
складових, викликаної взаємодією стримуючих і стимулюючих факторів [7] із
одночасним збереженням стійкості розвитку системи.
У зв’язку із труднощами вимірювання процесу економічного розвитку у
макроекономічних дослідженнях частіше за все аналізують економічне
зростання, хоча воно є тільки одним із можливих напрямів економічного
розвитку. Для вимірювання прогресу щодо досягнення кожної з цілей мають
застосовуватися спеціальні показники (індикатори). Вони вказують на те, яка
інформація необхідна для оцінки успіху практичної роботи органів влади та
суспільства в цілому. Незважаючи на значну кількість досліджень з цього
питання єдина думка щодо системи індикаторів розвитку економіки поки що
відсутня.
Важливою проблемою на шляху втілення концепції сталого розвитку є
формування системи вимірювання для кількісного та якісного оцінювання
цього складного процесу. Головними вимогами такої системи є її інформаційна повнота та адекватність представлення взаємопов’язаних складових
сталого розвитку. У цьому напрямку зараз працюють як відомі міжнародні
організації, так і численні наукові колективи, але її однозначного узгодження
поки що не досягнуто. У зв’язку з цим, наприклад, в межах Веб-спільноти для
статистики та соціальних інновацій (англ. Web Communities for Statistics and
Social Innovations) було створено веб-ресурс (http://wikiprogressdata.org/), який
зібрав усю доступну інформацію про офіційні та неофіційні ініціативи, які
вимірюють добробут і прогрес суспільства.
Мета дослідження. У нашому випадку мова фактично йде про необхідність розроблення індексу готовності ІС до сталого розвитку (індекс сталого
розвитку інформаційної сфери), що є сукупністю показників (індикаторів),
що характеризують стан ІС та рівень доступу до інформаційної продукції з
метою визначення того, як держава використовує можливості інформаційної
сфери для розвитку громадян, суспільства та держави.
Основні результати дослідження. В основу запропонованого авторами
підходу обрахунку індексу сталого розвитку ІС покладено основні положення
розробленої Інститутом прикладного системного аналізу НАН України та
МОН України під керівництвом академіка М. З. Згуровського методології
вимірювання процесів сталого розвитку [8] із внесенням деяких коректив.
Сталий розвиток ІС оцінюється за допомогою відповідного індексу у
просторі трьох вимірів: економічного розвитку, соціального прогресу та
виробництва інформаційної продукції. Цей індекс з математичної точки зору є
результуючим вектором цих вимірів, норма якого визначає рівень сталого
розвитку, а його орієнтація в тривимірній системі координат характеризує міру
гармонійності цього розвитку (ступінь гармонізації сталого розвитку) [8, С. 8].
Виміри сталого розвитку характеризуються відповідними індексами, що у
свою чергу складаються з категорій політики, індикаторів та параметрів (табл. 1).
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Рівновіддаленість вектора сталого розвитку інформаційної сфери Іср від
кожної з координат вимірів економічного розвитку Іе, соціального прогресу Іс
та виробництва інформаційної продукції Ів буде відповідати найбільшій
гармонійності сталого розвитку ІС. Наближення ж цього вектора до однієї з
координат буде вказувати на пріоритетний розвиток за відповідним виміром і
нехтування двома іншими. Індекс Іср та ступінь гармонізації сталого розвитку
інформаційної сфери Gср обчислюються через свої складові Іе, Іс та Ів. У свою
чергу, кожен з цих вимірів обчислюється з використанням відповідних категорій політики та індикаторів, які обчислюються на основі відібраних параметрів. Для визначення індексу сталого розвитку Іср запропонована система
параметрів, що грунтується на статистичній інформації раніше узагальненій
авторами в роботі [9, С. 123–145], а також на актуальних даних Держстату
України.
Таблиця 1. Складові індексу сталого розвитку інформаційної сфери Іср, [10]
ɇɚɡɜɚ
ȱɧɞɟɤɫ ɜɢɦɿɪɭ

Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ȱɧɞɢɤɚɬɨɪ ɫɬɚɥɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ

ɉɚɪɚɦɟɬɪ

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɿɧɞɟɤɫɭ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ
ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ, ɹɤɚ ɧɟɞɜɨɡɧɚɱɧɨ
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽɬɶɫɹ, ɽ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɬɚ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ,
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɟɜɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨʀ
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ ɜɢɦɿɪɚɯ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɋ
ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɟɫ,
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɞɿɽɜɿɫɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɪɨɳɟɧɧɹ ɣ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛ’ɽɦɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɣ ɧɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚɤɨʀ «ɡɝɨɪɬɤɢ» ɨɫɨɛɚɦ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ
ɪɿɲɟɧɧɹ
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɿ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɩɪɨɰɟɫɢ
ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ

Індекс сталого розвитку Іср і ступінь його гармонізації Gср описується за
допомогою 17 індикаторів і 52 параметрів та визначається математичною моделлю.

(1)

Параметри, що є вихідними для обчислення індексу сталого розвитку Іср
поділяються на стимулятори та дестимулятори. Стимулятори, Хс — позитивно
впливають на розвиток досліджуваної області (наприклад, кількість осіб, випущених
із університетів, академій, інститутів, тис. осіб) їх розраховуємо за формулою.
(2)
де Xm — відповідна величина для року, що розглядається;
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Xmax — максимальна величина серед років, що розглядаються;
Xmin — мінімальна величина серед років, що розглядаються.
Дестимулятори, Хдс — негативно впливають на розвиток досліджуваної
області** (чисельність населення із середньодушовими еквівалентними
загальними доходами у місяць, нижчими прожиткового мінімуму, млн. осіб;
середньодобовий обсяг телемовлення, год.; середньодобовий обсяг радіомовлення, год.) їх обчислюємо за формулою
(3)
Необхідно відзначити, що всі параметри, що використовуються в процесі
обчислень, вимірюються за допомогою різних фізичних величин, мають різні
інтерпретації та змінюються в різних діапазонах. Тому в процесі виконання
обчислень ці дані приводимо до нормованого вигляду таким чином, щоб їх
зміна відбувалася в діапазоні від 0 до 1, тоді найгірші значення даних відповідають числовим величинам, близьким до 0, а найкращі — наближуються до
1. У випадку дестимуляторів діє інша закономірність: максимальне значення,
що наближається до одиниці говорить про те що ситуація із ним є найгірша і
навпаки мінімальне його значення свідчить про позитивні тенденції у
розвитку ситуації.
Індекси індикаторів, категорій політики, вимірів і сам індекс сталого
розвитку Іср розраховуємо за формулою, що має загальний вигляд
(4)
де Ii — один з індексів (параметрів) сталого розвитку ІС; І1, І2, …Іn —
перший, другий, n-й індекс (параметр); N — кількість індексів (параметрів).
Під ступенем гармонізації сталого розвитку Gср (рис. 1) будемо розуміти
кут між вектором Іср з нормою
(5)
та ідеальним вектором Іі, який є рівновіддаленим від кожної з координат Іе, Іс
та Ів з нормою
(6)

** Віднесення цих параметрів до дестимуляторів пов’язано, із тим що їх зростання зменшує кількість
потенційних споживачів інформаційної продукції із високою доданою вартістю: найбільше споживачів цих
видів інформаційної продукції є серед громадян країни з мінімальними доходами та невисоким рівнем освіти
[11, С. 37–40]
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Рис. 1. Графічне представлення ступіня гармонізації сталого розвитку
інформаційної сфери Gср, складено авторами

Цей кут вимірюється в радіанах, визначається співвідношенням
(7)

і змінюється в межах
(8)

Із наближенням кута a до 0 ступінь гармонізації сталого розвитку
інформаційної сфери Gср буде зростати. Для зручності порівняння років за
ступенем гармонізації сталого розвитку приведемо цей показник до такого
нормованого вигляду
(9)
де

У результаті застосування цієї нормалізації ступінь гармонізації буде
змінюватися в діапазоні від 0 до 1.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ №8 (218),
(218), 2019

59

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Розрахуємо Іср та Gcр, використовуючи формули (4) і (9). Модель
розрахунку індексу сталого розвитку ІС пов’язує між собою математичними
співвідношеннями виміри, категорії політики, індикатори, параметри, що
грунтуються на відповідних вихідних даних і здійснює їх згортку. Таким
чином, застосовуваний підхід дозволяє обчислювати індексу сталого розвитку
інформаційної сфери Іср та ступінь гармонізації Gcр цього розвитку для
кожного року за який є дані.
У табл. 2 наведені результати моделювання авторами для даних за 20022017 рр.
Таблиця 2. Індекс сталого розвитку інформаційної сфери,
розраховано авторами
ȱɧɞɟɤɫɢ ɜɢɦɿɪɿɜ
Ɋɿɤ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ȱɟ

ȱɫ

ȱɜ

0,4355
0,4515
0,4847
0,5190
0,5061
0,5273
0,5424
0,5180
0,5878
0,5676
0,5574
0,5452
0,4305
0,4258
0,4712
0,5231

0,7170
0,7503
0,6929
0,6898
0,6789
0,7052
0,6608
0,5486
0,6223
0,5361
0,5691
0,5178
0,1716
0,1778
0,1377
0,1179

0,3584
0,4310
0,5037
0,5938
0,6001
0,6640
0,6171
0,6394
0,4542
0,5244
0,4911
0,5994
0,4466
0,4025
0,3231
0,4217

ȱɧɞɟɤɫ, ȱɫɪ

ɋɬɭɩɿɧɶ
ɝɚɪɦɨɧɿɡɚɰɿʀ,
Gɫɪ

0,5036
0,5442
0,5604
0,6009
0,5950
0,6322
0,6068
0,5687
0,5548
0,5427
0,5392
0,5541
0,3496
0,3354
0,3107
0,3542

0,3782
0,4516
0,6521
0,7576
0,7526
0,7494
0,8317
0,8108
0,7279
0,9296
0,8669
0,8721
0,2757
0,3261
0,1337
0,0530

Проаналізуємо зміну індексу сталого розвитку та його складових. З табл.
2 бачимо, що «готовність» ІС до сталого розвитку збільшувалася протягом
2002-2013 рр., потім відбувається кардинальне зменшення значень індексу Іср
й протягом останніх років він перебуває на рівні 2007 і 2008 рр. Ступінь
гармонізації Gср має найкращі значення 2008, 2009 і 2011-2013 рр.
Що до значень індексів вимірів сталого розвитку Іе, Іс та Ів, то індекс
виміру економічної розвитку Іе протягом майже усього аналізованого періоду
залишається стабільним і коливається в межах 0,43-0,58, а в період деякого
пожвавлення вітчизняної економіки після світової фінансової кризи
практично досягнув 0,6, а значення індексу виміру випуску інформаційної
продукції Ів зростало до кризового 2008 р., а потім зменшувалося та
стабілізувалося протягом останніх років й залишається на рівні 2002-2003-х
років. У той же час значення індексу виміру соціального прогресу Іс було
відносно стабільним протягом 2002-2013 рр. і коливалося у межах 0,53-0,75, а
далі коливається у межах 0,11-0,17.
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Отримані дані та проведений аналіз підтверджують, що у процесі
забезпечення сталого розвитку ІС спроможність та ефективність виконання
обов’язків і завдань основними суб’єктами реалізації державної інфомаційної
політики визначається складністю економічних взаємовідносин суб’єктів та
об’єктів інституційного середовища забезпечення сталого розвитку ІС та
засобів його реалізації, потребує постійного аналізу механізму дії державного
регулювання.
Вище вже говорилося про те, що основою сталого розвитку інформаційної сфери є задоволення інформаційних потреб не лише сьогоднішніх, але
й майбутність поколінь, мінімізуючи при цьому негативний вплив на природне
середовище та враховуючи суспільний вплив. Складність формування умов
забезпечення сталого розвитку ІС стимулює до розроблення методологічного
базису удосконалення аналізу рівня сталого розвитку інформаційної сфери з
врахуванням економічних потреб та можливостей органів державної влади у
взаємозв’язку із громадським контролем.
Висновки. Запропонований авторами індекс сталого розвитку ІС —
інтегрована оцінка відповідної сфери соціально-економічних відносин, яка
враховує сумісно усі три виміри сталого розвитку інформаційної сфери, і, тим
самим, відображає взаємозв’язок між трьома нероздільними складовими її
розвитку: економічним розвитком, соціальним прогресом і виробництвом
інформаційної продукції [4, С. 15].
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