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РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Сталість інформацій-
ної  сфери  нерозривно  пов’язана  зі  зростанням 
виробництва  інформаційної  продукції,  ефектив-
ним використанням економічних та інтелектуаль-
них  ресурсів,  підвищенням  добробуту  й  якості 
життя  населення,  стабільним  і  збалансованим 
природокористуванням. Тільки за збалансованих 
економічної, соціальної та екологічної складових 
частин  можливо  забезпечити  стійкий  розвиток 
інформаційної  сфери  протягом  тривалого  часу. 
Інформаційна сфера як нестійка система не може 
саморозвиватися  без  зовнішнього  впливу.  Стій-
кість виробництва в  інформаційній сфері зумов-
лена  специфікою ринкових  відносин  в  інформа-
ційному виробництві, що не завжди вписується в 
сучасну  модель  ринкової  економіки  та  розвива-
ється здебільшого завдяки державній підтримці. 
Саме  тому  вдосконалення  державного  управ-
ління  шляхом  узгодження  всіх  інформаційних 
інтересів  і  потреб  суспільства,  бізнесу,  кожного 
громадянина  і т. д. та пріоритетів  інформаційної 
безпеки  держави  повинно  забезпечити  форму-
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вання  базових  умов  стійкого  розвитку  інформа-
ційної сфери. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  інформаційної  сфери  займалися 
такі  вітчизняні  та  закордонні  вчені,  як  І.  Аріс-
това [1; 2], О. Баранов [3], А. Бріггз  і П. Коблі [4],  
Ю. Бурило  [5], В.  Горовий  [6–8], М.  Кастельс  [9],  
В.  Конах  [10],  Я.  Котляревський  [11;  12], 
М. Маклюен [13], Ф. Махлуп [14], О. Онищенко [7; 8],  
Е.  Семенюк  [15–17],  А.  Урсул  [18;  19],  А.  Штан-
грет  [11;  20]  та  ін.  Дані  вчені  лише  окреслювали 
її сучасний стан, не завжди коректно визначаючи, 
що охоплює ця сфера суспільного виробництва та 
результати її  господарської діяльності. Це, своєю 
чергою, утруднює процес управління нею та забез-
печення її сталого розвитку. 

Постановка завдання. Метою статті є форму-
вання  методологічних  засад  державного  стиму-
лювання  стійкого розвитку  інформаційної  сфери, 
зокрема  через  окреслення  мети,  стратегічних 
завдань,  обґрунтування  пріоритетів  та  розро-
блення механізму.

Інформаційна сфера сьогодні характеризу-
ється не лише високими темпами розвитку, 
що пов’язано зі зростанням інформаційних 
потреб населення та збільшенням мож-
ливостей для активізації підприємницької 
діяльності, але й пріоритетністю в захисті 
національних інтересів, спрямованих на 
посилення міжнародного співробітництва 
й інтеграції країни у світовий інформацій-
ний простір в умовах формування еконо-
міки знань. Забезпечення сталого розвитку 
інформаційної сфери вимагає розроблення 
механізму регулювання на рівні держави, а 
реалізація стратегічних і тактичних рішень 
повинна відповідати основним позиціям дер-
жавної економічної політики.
Ключові слова: інформаційна сфера, меха-
нізм, інтерес, політика держави, інформа-
ційна безпека.

Информационная сфера сегодня характе-
ризуется не только высокими темпами 
развития, что связано с ростом информа-
ционных потребностей населения и уве-
личением возможностей для активизации 
предпринимательской деятельности, но и 
приоритетностью в защите национальных 
интересов, направленных на усиление меж-
дународного сотрудничества и интеграции 
страны в мировое информационное про-

странство в условиях формирования эко-
номики знаний. Обеспечение устойчивого 
развития информационной сферы требует 
разработки механизма регулирования на 
уровне государства, а реализация страте-
гических и тактических решений должна 
соответствовать основным позициям 
государственной экономической политики.
Ключевые слова: информационная сфера, 
механизм, интерес, политика государства, 
информационная безопасность.

The informational sphere nowadays is char-
acterized not only by high development rates, 
stipulated by population increasing informational 
demand needs and enlarged opportunities for 
business activities as well as by the prioritiza-
tion of the national interests ensuring towards 
strengthening international cooperation and 
integration into the global informational space in 
measures of the emerging knowledge economy. 
Further sustainable development ensuring would 
require elaboration of state informational sphere 
development regulation mechanism, whilst the 
implementation of strategic and tactical decisions 
should be in line with the basic features of actual 
economic policy.
Key words: informational sphere mechanism, 
interest, policy, informational security.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиваються  всі  системні  утворення,  однак  та 
чи інша економічна система може володіти чи не 
володіти здатністю до стійкого розвитку. Здатність 
до сталого розвитку  інформаційної сфери визна-
чають  притаманний  їй  економічний  та  науково-
технічний  потенціал,  зв’язок  із  зовнішнім  серед-
овищем.  Тобто  сталий розвиток інформаційної 
сфери полягає у створенні відповідних умов для 
стійкого  зростання  виробництва  інформаційної 
продукції,  що  здатне  забезпечити  інтереси  тепе-
рішнього  та  прийдешнього  поколінь  за  умови 
забезпечення  інформаційної  безпеки.  Говорячи 
про сталий розвиток  інформаційної сфери, необ-
хідно  розуміти, що  він  полягає  у  сприянні  досяг-
ненню заданих параметрів розвитку на макрорівні. 

Метою забезпечення сталого розвитку інфор-
маційної  сфери  є  вдосконалення  інформаційної 
політики  з  урахуванням  національних  інтересів, 
спрямованих на посилення міжнародного  співро-
бітництва й  інтеграції  країни у світовий  інформа-
ційний  простір  в  умовах  формування  економіки 
знань  для  задоволення  потреб  людини  й  грома-
дян. 

Стратегічними завданнями забезпечення 
сталого розвитку є: 

-  забезпечення  прав  людини  і  громадянина 
на вільний доступ до інформаційних продуктів, що 
необхідні для її всебічного розвитку, доступ до них 
найбідніших груп населення; 

-  зростання  добробуту  населення  та  під-
тримка освітніх новацій, подолання інформаційної 
асиметрії; 

-  використання  економічних  новацій  і  нових 
прийнятних технологій для розвитку виробництва 
інформаційної продукції; 

-  захист навколишнього середовища. 
Тобто  необхідно  говорити  про  такі  складники 

політики держави в інформаційній сфері: 
-  дотримання  конституційних  прав  і  свобод 

людини і громадянина; 
-  інформаційне забезпечення діяльності орга-

нів державної влади; 
-  розвиток  сучасних  інформаційних  техноло-

гій; 
-  захист інформаційних ресурсів від несанкці-

онованого доступу. 
Реалізація концепції забезпечення сталого роз-

витку інформаційної сфери, передбачає відповідні 
механізми вирішення питань у цій  сфері  на рівні 
органів  державної  влади,  правове, фінансове  та 
організаційне забезпечення, а також розвиток між-
народного співробітництва [21]. 

Ринкова  економіка  не  може  розвиватися  в 
умовах  стійкої  рівноваги.  У  зв’язку  із  цим  вини-
кає  необхідність  втручання  держави  у  побудову 
та реалізацію моделей розвитку економічної сис-
теми  з  урахуванням  факторів,  що  визначають 

стан  інформаційної сфери. Тобто завжди  існують 
наявні та потенційно можливі явища і чинники, які 
стримують  чи  стимулюють  розвиток  інформацій-
ної сфери. Класифікація факторів розвитку інфор-
маційної сфери наведена на рис. 1. 

 

Фактори розвитку інформаційної сфери  

Стримуючі Стимулюючі 

Стан державного 
управління 

Інформаційна асиметрія 

Якість інформаційної 
продукції 

Платоспроможність 
населення 

Інформаційні потреби 
суспільства 

Прибуток від реалізації 
продукції  

Інформаційна  
безпека 

Електронне  
врядування 

Рис. 1. Стримуючі та стимулюючі фактори  
розвитку інформаційної сфери в Україні

Джерело: складено автором на основі [22; 23]

Державне  регулювання  сталого  розвитку 
інформаційної  сфери  має  ґрунтуватися  на  таких 
основних принципах. 

1.  Знаходження балансу інтересів громадя-
нина, суспільства та держави для забезпечення 
сталого  розвитку  інформаційної  сфери  передба-
чає  участь  громадських  організацій  і  громадян  у 
контролі над діяльністю органів державної влади 
в інформаційній сфері, передусім над реалізацією 
державою  прав  та  свобод  громадян  за  безумов-
ного  врахування  потреб  найбідніших  прошарків 
населення. 

2.  Комплексне правове регулювання суспіль-
них відносин в  інформаційній  сфері.  Виявлення 
всієї  сукупності  цих  відносин,  формування  та 
реалізація державної політики  забезпечення ста-
лого розвитку інформаційної сфери як невід’ємної 
складової  частини  державної  політики  розви-
тку України  та узгодження використовуваних для 
цього регулювання механізмів. 

3.  Узгодженість дій центральних та місцевих 
органів державної влади з нормативно-правового 
забезпечення функціонування  суб’єктів  інформа-
ційної  сфери. Цей принцип передбачає організа-
цію цієї діяльності на основі пріоритету компетен-
ції центральних органів державної влади в галузі 
інформаційної  безпеки  і  повноти  влади місцевих 
органів  в  галузі  розвитку  та  використання  регіо-
нальних інформаційних і телекомунікаційних сис-
тем,  мереж  зв’язку,  регіональних  інформаційних 
ресурсів. 

4.  Розвиток та застосування норм міжнарод-
ного права у системі нормативно-правового забез-
печення  сталого  розвитку  інформаційної  сфери. 
Цей  принцип  передбачає  активну  та  узгоджену 
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діяльність центральних органів державної влади з 
їх застосування та активну участь у розробці між-
народних документів, що стосуються сталого роз-
витку інформаційної сфери. 

Механізм  державного  стимулювання  стійкого 
розвиту  інформаційної  сфери  повинен  передба-
чати  розвиток  суб’єктів  виробничої  діяльності  та 
органів  державного  регулювання  назустріч  одне 
одному.  Такий  механізм  полягає  у  стратегічному 
плануванні,  заснованому  на  орієнтирах  стійкого 
розвитку. На  першому  етапі  вирішення  цієї  акту-
альної  проблеми  має  бути  визначена  послідов-
ність здійснення кроків із реалізації механізму. На 
рис. 2 наведено узагальнену блок-схему реаліза-
ції механізму, де входи елементів Ei схеми позна-
чено  символами:  вхідна  інформація  –  xi;  резуль-
тати опрацювання вхідної інформації – yi. 

Розглянемо  чотири  варіанти  реалізації  меха-
нізму державного стимулювання стійкого розвитку 
інформаційної сфери: 

I  варіант  –  реалізація  механізму  державного 
регулювання  відбувається  без  серйозних  пере-
шкод; 

II варіант – необхідно пересвідчитися у корек-
тному визначенні цілей і завдань сталого розвитку 
інформаційної сфери; 

III  варіант  –  необхідно  переконатися  у  корек-
тному  формулюванні  програми  та  визначенні 
інструментарію стимулювання стійкого розвитку; 

IV  варіант  –  необхідно  перевірити  реалізацію 
інструментарію стимулювання стійкого розвитку. 

За цими схемами можливі такі варіанти: 
1. Випадок, коли реалізація механізму відбува-

ється без серйозних перешкод: 
E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E8. 

2. Випадок, коли необхідно ще раз пересвідчи-
тися у коректному визначенні цілей і завдань ста-
лого розвитку інформаційної сфери: 

E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E1 – E2 – 
– E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E8. 

3.  Випадок,  коли  необхідно ще  раз  перекона-
тися  в  коректному  формулюванні  програми  та 
визначенні інструментарію стимулювання стійкого 
розвитку: 
E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E4 – E5 – E6 – 

– E7 – E8 
4. Випадок, коли необхідно перевірити реаліза-

цію інструментарію стимулювання стійкого розви-
тку: 

E1 – E2 – E3 – E4 – E5 – E6 – E7 – E5 – E6 – 
– E7 – E8. 

Якщо  потрібно  представити  процес  реаліза-
ції  механізму  державного  стимулювання  стійкого 
розвитку  інформаційної  сфери  більш  строго,  ніж 
це  показано  на  рис.  2,  то  будується  розгорнута 
логічна  схема.  Для  чотирьох  варіантів  процесу, 
логічна схема має вигляд: 

(1.) х1у1у2у3у4у5у6у7у8; 
(2.) х1у1у2у3у4у5у6у7у1у2у3у4у5у6у7у8; 
(3.) х1у1у2у3у4у5у6у7у4у5у6у7у8; 
(4.) х1у1у2у3у4у5у6у7у5у6у7у8; 
Якщо тепер узагальнити ці логічні схеми та роз-

глянути весь процес реалізації механізму держав-
ного  стимулювання,  то  отримаємо  картину  про-
цесу Р, представлену нижче: 
Р = х1у1у2у3у4у5у6у7(у8 ˅ у1у2у3у4у5у6у7у8 ˅ у4у5у6у7у8 ˅ 

˅ у5у6у7у8)
де ˅ – логічний символ ЧИ (АБО). 
Даний  механізм  базується  на  усвідомленні 

того, що: 
-  кризові  явища,  які  періодично  з’являються 

у національній і світовій економіці, вимагають від 
органів державної влади створення нових адапта-
ційних механізмів; 

-  державне  стимулювання  стійкого  розви-
тку  інформаційної сфери вимагає вдосконалення 
інформаційно-аналітичної  функції  економічного 
регулювання. 
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х1 – вхідна інформація; 

E1  –  формулювання  цілей 
і  завдань  стійкого  розвитку 
інформаційної сфери; 

E2  –  оцінка  потенціалу  стій-
кого  розвитку  інформаційної 
сфери; 

E3  –  аналіз  отриманих 
результатів  оцінки  та  вияв-
лення відхилень у досягненні 
цілей стійкого розвитку; 

E4 – формування державної 
програми  та  інструментарію 
стимулювання  стійкого  роз-
витку інформаційної сфери; 

E5 – реалізація  інструмента-
рію  стимулювання  стійкого 
розвитку; 

E6  –  контроль  виконання 
державної  програми,  забез-
печення державної підтримки 
стійкого  розвитку  інформа-
ційної сфери; 

E7  –  аналіз  виконання  дер-
жавної  програми,  виявлення 
відхилень у досягненні визна-
чених цілей; 

E8  –  здійснення  коригуючих 
дій; 

x8  –  методика  реалізації 
механізму  державного  сти-
мулювання стійкого розвитку 
інформаційної сфери

Рис. 2. Блок-схема реалізації механізму  
державного стимулювання стійкого розвитку 

інформаційної сфери

Джерело: складено на основі [23]
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Здійснення  державної  інформаційної  політики 
забезпечення  сталого  розвитку  інформаційної 
сфери  внаслідок  загальносвітової  тенденції  до 
зростання  рівня  непередбачуваності  та  небез-
пеки,  кількості  та  масштабів  відомих  загроз, 
виникнення  нових  загроз  повинно  базуватися  не 
тільки на традиційних підходах, зорієнтованих на 
нормальні умови функціонування та розвитку, але 
й  обов’язково  включати  механізми  державного 
управління  в  умовах  криз  (кризового  стану,  над-
звичайних  ситуацій  і  стану  особливого  періоду). 
Такі  випадки  можуть  характеризуватися  низкою 
обмежень конституційних прав і свобод людини та 
громадянина на визначений час в інтересах націо-
нальної безпеки [24, с. 15]. 

Процес забезпечення сталого розвитку  інфор-
маційної сфери передбачає проходження певних 
етапів,  кожен з яких характеризується часовими 
рамками,  задіяними  ресурсами,  з  обов’язковим 
урахуванням кінцевої мети системи й умовою збе-
реження її цілісності. 

Наприклад: 
короткостроковий план дій на 2016–2017 рр.; 
середньостроковий план дій на 2018–2020 рр.; 
довгостроковий план дій на 2021–2025 рр. 
Висновки з проведеного дослідження.  

Як підсумок, доцільно ще раз підкреслити, що фор-
мування інформаційної сфери в Україні набуває прі-
оритетного характеру з таких міркувань: насичення 
та  ступінь  захисту  національної  інформаційної 
сфери впливає як на політичні, так і на економічні 
процеси в країні; інформація та знання вже сьогодні 
як економічні ресурси визначають місце певної кра-
їни  у  світовому  економічному  просторі;  для  кож-
ного окремого  індивідуума поруч із фізіологічними 
задоволення своїх інформаційних потреб стає все 
важливішим;  інформаційна  продукція  сприйма-
ється  споживачем як  товар, що вимагає організа-
ції  взаємодії  суб’єктами  авторського  середовища, 
інформаційно-аналітичної  діяльності,  інформацій-
них  послуг,  поширення  (передавання)  інформації. 
Отже,  формування  національної  інформаційної 
сфери повинно бути під пильним наглядом держав-
них органів управління. 

Подальшого дослідження потребують  кількісні 
вимірники, тобто орієнтири (кінцеві та проміжні) та 
індикатори сталого розвитку інформаційної сфери 
як основа для прийняття коригуючих рішень дер-
жавними органами управління.
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Постановка проблеми. Ефективне  функ-
ціонування  економічної  системи  передбачає 
максимальне  задоволення  потреб  споживачів, 
оптимальне  використання  ресурсів,  дотримання 
балансу  інтересів учасників економічної системи, 
інноваційність  виробництва  тощо.  Забезпечити 
ефективне  функціонування  економічної  системи 
можливо,  зокрема,  завдяки  конкуренції,  осно-
вним  завданням  якої  й  є  задоволення  потреб 
споживача,  здатність  виробників  досягати  най-
кращих умов виробництва, що в результаті дасть 
можливість  отримувати  максимальні  прибутки. 
Відповідно,  економічний  розвиток  без  існування 
конкуренції на товарних ринках є ускладнений, а 
подекуди і неможливий. За таких умов необхідною 
складовими  частинами  управління  економічним 

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ
MANAGEMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON A COMPETITIVE BASIS

УДК 338.24.02:334.716

Михальчишин Н.Л.
к.е.н., доцент кафедри теоретичної  
та прикладної економіки
Національний університет «Львівська 
політехніка»

У статті досліджено управління економіч-
ним розвитком на конкурентних засадах. 
Виявлено, що конкуренція може створити 
передумови для економічного розвитку. 
Встановлено взаємозв’язки джерел гальму-
вання економічного зростання з умовами на 
ринку, за яких відсутня конкуренція. Вста-
новлено, що управління економічним розви-
тком утворює певну систему, до якої вхо-
дять суб’єкти та об’єкти, в якій визначено 
напрями економічного зростання та управ-
лінські функції. Встановлено взаємозв’язки 
показників економічного зростання з кон-
куренцією та конкурентоспроможністю як 
напрямом економічного зростання. 
Ключові слова: економічний розвиток, 
управління, суб’єкт господарювання, ринок, 
баланс інтересів, громадянське суспільство, 
конкуренція, конкурентні засади.

В статье исследовано управление экономи-
ческим развитием на конкурентных прин-
ципах. Выявлено, что конкуренция может 
создать предпосылки для экономического 
развития. Установлены взаимосвязи источ-
ников торможения экономического роста с 
условиями на рынке, при которых конкурен-
ция отсутствует. Установлено, что управ-
ление экономическим развитием образует 
определенную систему, которая включает 

субъекты и объекты, направления эконо-
мического роста и управленческие функции. 
Установлены взаимосвязи показателей эко-
номического роста с конкуренцией и конку-
рентоспособностью как направлением эко-
номического роста.
Ключевые слова: экономическое развитие, 
управление, предприятие, рынок, баланс 
интересов, гражданское общество, конку-
ренция, конкурентные начала.

Article explored management of economic devel-
opment on a competitive basis and have found 
that competition can create conditions for the 
economic development. In addition this article 
shows relationships between sources of growth 
inhibition and conditions on the markets with 
absent competition. Established that the man-
agement of economic development constitutes 
a system of subjects of management in which 
areas of growth and management functions are 
identified. Article also found interconnections 
between economic growth with competition and 
competitiveness as the direction for the eco-
nomic growth.
Key words: economic development, manage-
ment, business entity, market, balance of inter-
ests, civil society, competition, based on compe-
tition.

розвитком  є  конкуренція,  конкурентні  відносини, 
які формуються та існують на різних товарних рин-
ках.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  управління  економічним  розвитком 
досліджував Борисенко О.П., основна увага якого 
зосереджена  на  досягненні  балансу  інтересів  в 
економічній  системі.  Окремої  уваги  заслуговує 
праця О. Менкура, який вивчав економічне зрос-
тання  та  залежність  його  від  державної  влади, 
існування громадянського суспільства як самоор-
ганізації  окремих  індивідуумів.  Проблему  еконо-
мічного  зростання за наявності  корупції  та  тіньо-
вої економіки досліджувала низка вчених, таких як 
В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар, Д. Кауфман 
та  ін.  Незважаючи  на  те  що  науковцями  визна-


