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Анотація 

Проведено аналіз тенденцій розвитку концепції «економіки знань» в суспільно-

економічній сфері України. Визначено індустріальний тип української економіки за 

результатами дослідження основних фундаментальних блоків. Виявлено значний 

кореляційний вплив розвитку інформаційно-комуникаційних технологій на створення 

додаткової вартості в структурі ВВП України. Розглянуто особливості встановлення цін 

на інформаційні продукти. Проаналізовані основні чинники ціноутворення на 

інформаційні продукти. Детально розглянутий механізм ціноутворення на первинну 

інформацію, як товар. Проаналізовано різні підходи щодо методології ціноутворення на 

інформаційні продукти. 

 

Annotation 

The analysis of trends in the development of the concept of the "knowledge economy" in 

the social and economic sphere of Ukraine is carried out. The industrial type of the Ukrainian 

economy was determined based on the results of a study of the main fundamental blocks. A 

significant correlation effect of the development of information and communication 

technologies on the creation of value added in the structure of Ukraine's GDP has been 

revealed. In the article the considered features of establishment of prices are on informative 

services. The analyses basic factors of pricing are on informative services. Mechanism of 

pricing considered in detail on primary information, as a commodity. Different approaches are 

analyses in relation to methodology of pricing on informative services. 
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Вступ 

 

Процеси трансформації суспільно-економічного розвитку, які активно відбуваються в 

останні три десятиріччя, сприяли формуванню такого явища, як економка знань. Теорія 

розвитку економіки знань передбачає, що в основі економічних процесів, які 

притаманні розвиненому суспільству, лежать знання та інформація. Тобто, людські 

знання, що постійно оновлюються стають одним з чинників виробництва. Економіка 

знань стає вищим етапом розвитку, не замінюючи собою традиційну систему, але 

стаючи її наступним логічним етапом. При розвитку економіки знань, повноцінними 

товарами в суспільстві є саме знання, втіленні у товарах або послугах. Базою 

формування знань є зовнішня інформація, яка в той же час є формою зберігання знань. 

В силу постійного оновлення інформації, в економіці знань велика роль належить 
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інноваціям, як стимулюючого фактору розвитку. В цьому аспекті, активний розвиток 

інформаційних технологій сприяє вільному приросту знань, полегшуючи доступ до 

них, дозволяючи широко розповсюджувати та використовувати їх в різних сферах 

життя. 

Основними рисами економіки знань є наступні: 

 перевага сфери обслуговування над виробництвом; 

 підвищення витрат на освітні та наукові потреби; 

 бурхливе зростання та розвиток інформаційно-комунікативної сфери; 

 розширення корпоративних і персональних мереж; 

 об'єднання економік різних країн; 

 розвиток інновацій, що виражається в застосуванні результатів розумової 

інтелектуальної діяльності в створенні нових товарів (послуг) [20] 

Одними з перших науковців-теоретиків, які обґрунтували теорію інформаційного 

суспільства і суспільства були Д. Белл [12] та Е. Тоффлер [11], які заклали 

концептуально-методологічні основи для розвитку подальших теорій економіки знань. 

Теорія інформаційного суспільства та економіки знань отримала подальший розвиток в 

наукових дослідженнях таких зарубіжних дослідників як: Ф. Махлуп [15], Т.Умесао, 

М.Порат, Й. Масуда, Т. Стоун`єр, М. Маклюєн, М. Кастельс [7] та ін. Вагомий внесок в 

теорію інформаційної економіки та економіки знань вніс М.Кастельс, який одним з 

перших обґрунтовує, що найбільш важливою рисою сучасного суспільства є його 

"мережевий" характер, який змінює колишню стратифіковану структуру [7]. В своїй 

роботі каталізатором економічних, політичних і соціальних змін він вважав 

інформаційні технології [7]. М.Кастельс розглядав інформаційну економіку як складову 

глобалізації, в якій основним джерелом продуктивності праці виступає обробка та 

використання інформації. Тобто, нові інформаційні технології виконують функцію 

матеріальної основи глобальної економіки. Концепція суспільства знання з'явилася 

трохи пізніше, ніж теорія постіндустріалізму та інформаційного суспільства. Її 

фундаторами стали П. Друкер [2], Р. Райх, Н. Штер, Т. Сакайя та ін. П. Друкер вважав, 

що перехід до економіки, заснованій на знаннях та інформації, є ядром подолання 

традиційного капіталізму[2]. Теоретичні засади економіки знань були обґрунтовані 

також в наукових працях  Йозефа Шумпетера, Фрідріха Хайєка і Фріца Махлупа. 

 

1. Тенденції розвитку концепції «економіки знань» в суспільно-економічній сфері 

України 

 

Тенденції світового розвитку економіки знань відбуваються на суспільно-економічних 

процесах в Україні. В контексті цього впливу спостерігаються трансформації в різних 

сферах економічного життя, що сприяє змістовним змінам економічних категорій, 

таких як: попит, пропозиція, вартість, ціна, товарне виробництво та ін. Основними 

драйверами економічного зростання в нових умовах стають носії знань та 

інтелектуальний капітал. Саме за цією шкалою в найближчому майбутньому будуть 

оцінювати багатство країни. Продукти такої економіки стають каталізаторами 

позитивних змін у всіх без винятку сферах. Всесвітній банк (згідно з дослідженням, 

Україна займає 56-й рядок у списку країн з розвитку економіки знань) виділяє основні 

фундаментальні блоки, що сприяють економічному розвитку: економічний режим, 

інформаційно-телекомунікаційна (ІКТ) інфраструктура, інноваційна екосистема, освіта 

(рис.1).  

Розглянемо ці драйвери зростання економіці знань в контексті розвитку української 

економіці.  
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Рис.1. Основні драйвери розвитку економіці знань та позиції України в їх структурі,  

за даними Всесвітнього банку [19] 

 

Розглянемо кожен блок окремо в контексті етапу економічного розвитку України. 

Перший блок «Економічний режим» включає якість регуляторної та тарифної політики, 

наявність бар'єрів, рівень загальноекономічної свободи, рівень розвитку 

підприємництва, рівень застосування права. На перше місце ставиться захист приватної 

власності як матеріальної або монетарної, так й інтелектуальної. Враховуючи діючу 

систему оподаткування та скорочення розвитку підприємництва за останні роки, в 

українській економіці відбуваються демотивуючи процеси. В цьому аспекті, інтерес 

представляє структура доданої вартості в ВВП країни (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Структура доданої вартості в ВВП України [1] 

 

Саме структура доданої вартості, яка формує та складає ВВП країни визначає її 

техніко-економічний устрій. Як видно з рис.2, в українській економіці найбільшу 

додану вартість в структуру ВВП вносять такі сфери економічної діяльності, як: 

промисловість, торгівля, транспорт та сільське господарство. Розвиток саме цих сфер 



 
 

313 

економіки свідчить про індустріальний устрій української економіки, що 

підтверджують дані Державної служби статистики України (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Розподіл створеної доданої вартості в структурі ВВП України  

за видами економічної діяльності за період 2010-2015рр.  

Розроблено автором на основі джерела [1] 

 

Однак, за останні роки спостерігається також активізація тих сфер економіки, які 

відносять до інформаційної економіки, або економіки знань, а саме: інформація та 

телекомунікації й професійна наукова та технічна діяльність.  

Другий блок – це «ІКТ-інфраструктура», яка визначає ступінь розвитку базового 

середовища для поширення та обробки інформації й знань. Канали передачі даних для 

економіки знань є необхідними умовами розвитку транспортної мережі для традиційної 

економіки. Незважаючи на зростання ІКТ-сфери в Україні (рис.4), за частиною 

впровадження і розвитку сучасних ІКТ-технологій наша країна значно, мінімум на 10 

років, відстає від провідних країн світу. 

 

 
Рис.4. Динаміка розвитку ІКТ-технологій в Україні за 2010-2015рр.  

Розроблено автором на основі джерела [1] 

Кореляційні розрахунки, проведені в контексті написання цієї роботи, підтверджують 

значний вплив розвитку інформаційно-комуникаційних технологій на створення 

додаткової вартості в структурі ВВП України (табл.1). 
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Таблиця 1 

Кореляційний зв’язок між ВВП та сферами суспільно-економічного розвитку України, 

які притаманні «економіці знань»* 

Рік 

 

 

 

ВВП, 

 млн. грн 

 

. 

 

Інформа

ція та 

телеком

унікації, 

млн. 

грн. 

 

Професій

на, 

наукова 

та 

технічна 

діяльність

, млн. грн. 

 

Освіта, 

млн. 

грн. 

 

 

 

 

Випуск 

товарів і 

послуг у 

ринкових 

цінах,  

млн. грн. 

 

Доходи від 

надання 

інформа-

ційно-

комуникати

вних 

послуг, 

млн. грн. 

Мистецтв

о спорт, 

розваги та 

відпочино

к, млн. 

грн. 

 

Охорона 

здоров'я та 

надання 

соціальної 

допомоги, 

млн. грн. 

2010 1079346 33011 27265 53462 2507439 47432,7 9908 58478 

2011 1299991 38390 30471 59377 3045241 50280,7 12344 64303 

2012 1404669 43379 41966 71771 3234174 52271,1 17319 74131 

2013 1465198 48372 47712 77986 3260553 52492,3 19563 72603 

2014 1586915 52724 47139 76068 3558223 52434 19135 71755 

2015 1988544 72596 55789 82778 4488398 55895,8 20436 88636 

коефіцієнт 

кореляції 

 

0,99 0,92 0,88 0,99 0,96 0,84 0,96 

* Розроблено автором на основі джерела [1]. 

 

Третій блок формує «Інноваційна екологічна система», яка характеризує ступінь 

розвитку мережі дослідницьких центрів, інноваційної екосистеми, ефективність 

системи захисту прав інтелектуальної власності. Дослідницькі центри та численні НДІ 

часто навіть не доводять свої розробки до прототипу, і подальша їх комерціалізація не 

проводиться. Звіт Рахункової палати за 2015 рік за аналізу використання бюджетних 

коштів на розвиток наукових досліджень і кількості їх комерціалізації показав вкрай 

негативний результат. Крім того, статистичні дані підтверджують скорочення витрат на 

впровадження нових технологічних процесів та інноваційних видів діяльності (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Впровадження нових технологічних процесів та інноваційних видів діяльності в 

українській економіці за період 2000-2015рр.  

Розроблено автором на основі джерела [1] 

Причиною є неефективне управління та відсутність розвиненої системи взаємодії між 

наукою і потребами бізнесу. В Україні практично відсутні ТТО (technology transfer 
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office) – центри обміну та комерціалізації технологій. Для економіки знань характерна 

підвищена увага до питань створення доданої вартості за рахунок використання саме 

інтелектуальної власності (ІВ), система захисту і охорони якої в Україні поки що не 

сприяє поширенню інтелектуально орієнтованої економіки. Реформа сфери державного 

управління ІС вже почалася, але залишається актуальним питання щодо реформи 

управління інноваціями в Україні. 

Четвертий блок – це «Освіта», під якою розуміють наявність освіченого і професійно 

підготовленого населення, здатного створювати, розподіляти та використовувати 

знання. 

Значущість освіти, як стимулу економічного розвитку, було предметом досліджень 

багатьох науковців. Наприклад, історик економіки Річард Істерлін [4], вважав, що 

промислова революція, яка почалася в 19 столітті, набрала темп лише завдяки 

реформам в системах освіти країн світу. В більшості європейських країн та Північній 

Америці безкоштовна початкова освіта з'явилася близько 200 років тому й стала 

масовою лише наприкінці XIX століття. На початку ХХ століття у малозабезпечених 

з'явилися шанси безоплатно здобути вищу освіту. Р. Істерлін виявив зв'язок між 

поширенням освіти в різних країнах світу і початком економічного зростання та 

встановив, що, як правило, після проведення освітньої реформи потрібно 25-30 років, 

щоб в тій чи іншій країні почалося економічне зростання [5]. 

Результати досліджень Р. Істерліна були також підтверджені Артуром Медісоном, 

автором наукового дослідження «Динамічні сили капіталістичного розвитку» [16]. 

А.Медісон встановив, що чим вище частка освічених людей в чисельності населення 

країни, тим вищі темпи економічного зростання. Він також виявів залежність, згідно з 

якою збільшення асигнувань на освіту на 1% веде до збільшення валового 

внутрішнього продукту країни на 0,35%. В цьому контексті, в 2004 році Організація 

економічного співробітництва й розвитку дійшла також висновку, що якщо для жителів 

певних країн світу, при збільшенні на рік середньостатистичного терміну навчання 

спостерігається підвищення валового внутрішнього продукту цієї держави на 3-6%. 

Вільям Швеке, автор книги "Розумні гроші", вважав, що країни світу повинні перш за 

все інвестувати кошти в "людський капітал"[18]. На його думку, інвестиції в охорону 

здоров'я, освіту і професійне навчання здатні благотворно вплинути не тільки на 

продуктивність праці, а й істотно зменшити гостроту соціальних проблем (таких, як 

алкоголізм, наркоманія, злочинність, бідність та ін.), які важким тягарем лягають на 

національні економіки. Американський економіст Хлое Хейнс, автор дослідження 

"Освіта та економічний розвиток"[13], яка проаналізувала досвід компаній, що діють в 

сфері інформаційних технологій, дійшла висновку, що подібна залежність набула ще 

більшого значення в епоху електронної революції. Чим краще освіта, тим вище 

продуктивність праці найманих працівників і менеджерів, й тим більш складні завдання 

вони здатні вирішувати. 

У 1974 році економіст Гарвардського Університету (Harvard University) Джек Мінсер 

(Jack Mincer), автор книги «Освіта, Зарплати і Досвід» (Schooling, Earnings and 

Experience)   [17], вперше довів на великому статистичному матеріалі, що здобувати 

освіту матеріально вигідно, перш за все, для самих учнів. За його підрахунками, кожен 

зайвий рік навчання збільшує дохід людини, зайнятої поза сферою 

сільськогосподарського виробництва, на 7%. Наприклад, в США високий рівень освіти, 

як правило, гарантує більш високий рівень доходів. За оцінками Міністерства Освіти 

США (Department of Education), в 1970 році середньостатистичний молодий 

американець з дипломом бакалавра мав дохід на 24% вище, ніж людина, яка володіла 

лише дипломом середньої школи. Станом на 1998 рік, ця «премія» за вищу освіту для 

чоловіків зросла до 56%. Серед молодих американок вона збільшилася з 82% в 1970-м 
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до 100% в 1998 році. В сьогоденні, за підрахунками Бюро Перепису Населення США 

(US Census Bureau), американець, який має магістерську (Master's Degree) або 

докторську (Ph.D.) ступінь заробляє, в середньому, $ 74,602 за рік (дані 2006 року). 

Рівень зарплати бакалавра (випускника університету – Bachelor's Degree) становить 

$ 51,206 за рік. Набагато нижче дохід тих, хто припинив вчитися, отримавши середню 

освіту – $ 27,915. Заробітки тих, хто не зміг закінчити й вищу школу, складають 

$ 18,734 за рік. 

Дослідження громадської думки, що проводяться протягом останньої чверті століття, 

показують, що американці все менше довіряють якості шкільної освіти. В той же час, 

Національна Академія наук США (National Academy of Sciences) прийшла до висновку, 

що наукове і технологічне лідерство Сполучених Штатів перебуває під загрозою. 

Академія звертає увагу на наступну статистику: на кошти, необхідні компанії в США, 

щоб найняти одного інженера, можливо найняти п'ять інженерів в Китаї та 11 інженерів 

в Індії. У 2004 році в США було підготовлено близько 70 тисяч інженерів, в Китаї – 600 

тисяч, в Індії – 350 тисяч. Американські вчителі математики гірше освічені, порівняно 

зі своїми колегами з індустріально розвинених країн світу. В результаті, математичні 

знання американських школярів помітно поступаються аналогічним знанням їхніх 

однолітків з, як мінімум, 11 країн. Щоб виправити ситуацію, Академія закликає 

вкладати більше державних коштів в освіту, в наукові дослідження та надавати різні 

пільги інноваційним компаніям. 

Ще один парадокс у 2001 році виявили економісти Алан Крюгер і Мікаел Ліндал: вони 

прийшли до висновку, що благотворний вплив освіти відчувають лише країни, в яких 

переважає малограмотне населення [14]. В цьому випадку, освіта дійсно стимулює 

економічне зростання. Однак, в країнах з переважною більшістю населення, яке має 

освіту, показник рівня освіти аж ніяк не означає автоматичного зростання економіки. 

Одна з причин цього полягає в тому, що на отримання освіти витрачається занадто 

багато часу та сил. З цієї причини люди, яких можна вважати «творцями ідей», 

витрачають енергію на навчання, а не на винахідництво.  

Цей висновок також є притаманним також й для суспільно-економічного розвитку 

України, що підтверджують кореляційні зв’язки (табл.2.). 

 

Таблиця 2 

Кореляційний зв’язок між ВВП та інвестиціями у сфери діяльності,  

які стимулюють розвиток «економіці знань»  

Рік 

 

ВВП,  

млн. грн. 

 

Інвестиції в 

освіту, млн. грн. 

 

Інвестиції у 

професійну, наукову 

та технічну діяльність, 

млн. грн. 

Інвестиції у наукові 

дослідження та 

розробки, млн. грн. 

 

2010 1079346 1818,4 4991,7 549,7 

2011 1299991 2090,7 10491,9 717,9 

2012 1404669 1463,5 9021,3 548,8 

2013 1465198 1030,5 3621,3 599,2 

2014 1586915 820,9 2921,5 375,4 

2015 1988544 1540,1 4065,2 518,2 

коефіцієнт 

кореляції 

 

-0,3836966 -0,400136 -0,3840553 
* Розроблено автором на основі джерела [1]. 

Як показав розрахунок, немає жодних кореляційних зв’язків між ВВП та інвестиціями у 

сфери діяльності, які стимулюють розвиток «економіці знань» в Україні. Таким чином, 
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інвестиції в українську освіту, професійну, наукову та технічну діяльність, в наукові 

дослідження, жодним чином не впливають на показники зростання та структури ВВП. 

Ще однією проблемою для української економіки, що є демотиватором розвитку 

економіки знань, стає відтік інтелекту за кордон. В умовах відкритого ринку та 

кордонів, за умови відсутності економічних свобод і задовільних соціальних 

стандартів, український інтелектуальний капітал стане точкою зростання для чужих 

економік. 

В той же час система освіти потребує постійної актуалізації за формою, способом та 

змістом навчання. З метою підтримки рівня підготовки інтелектуального капіталу 

необхідна модернізація та адаптація системи освіти, особливо вищої під вимоги ринку, 

й не тільки внутрішнього. При чому, відмовлятися повністю від державного 

замовлення буде неефективним заходом, оскільки може стати демотивуючим чинником 

для талановитої молоді. 

Стосовно конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів на  

зовнішньому ринку, то вони поки вважаються дуже слабкими конкурентами порівняно 

не тільки з першою десяткою світових лідерів (Стенфорд, Оксфорд, Гарвард та ін.), а й 

з першою сотнею. 

У рейтинг World University Rankings 2015/2016 увійшли тільки шість українських 

університетів: Київський національний університет ім. Шевченко (позиція 421-430); 

Харківський національний університет ім. Каразіна (позиція 491-500); НТУУ Київський 

політехнічний інститут (позиція 551-600); Донецький національний університет і НТУ 

«Харківський політехнічний інститут (позиція 700+); Сумський державний університет 

(позиція 701+). 

Однак все окреслені вище кроки можуть бути сформульовані та реалізовані виключно 

за однієї умови, а саме - трансформації свідомості, при розумінні й оцінці того факту, 

що успіх сучасної держави в епоху економіки знань визначається її здатністю 

генерувати та комерціалізувати знання й інформацію [21]. 

 

Висновки 

Проведений аналіз тенденцій розвитку концепції «економіки знань» в суспільно-

економічній сфері України показав, що українська економіка за основними 

показниками відповідає індустріальному типу. З представлених основних 

фундаментальних блоків, що сприяють розвитку економіці знань, українська економіка 

відзначається позитивним зростанням тільки в сфері інформаційно-телекомунікаційних 

технологій. Саме в цій сфері спостерігається значне зростання за останні роки. Крім 

того, проведені кореляційні розрахунки, підтверджують значний вплив розвитку 

інформаційно-комуникаційних технологій на створення додаткової вартості в структурі 

ВВП України. За іншими трьома блоками економіці знань (економічний режим, 

інноваційна екосистема, освіта) українська економіка має негативний результат. 

 

2. Сучасна парадигма ціноутворення в економіці знань 

 

Як вже зазначалося, економічний устрій більшості розвинутих країн світу переходить 

від індустріального до постіндустріального або інформаційного. В зв'язку з цим, 

з'являються продукти і послуги, які властиві тільки інформаційній економіці. Розвиток 

Інтернет-технологій, інтегрованих маркетингових комунікацій, віртуального ринку 

сприяли тому, що інформація стає товаром, якому властиві специфічні риси, як об'єкту 

ціноутворення. Ці процеси вплинули на еволюцію концепції маркетингу, в рамках якої 

основним питанням стає методологія ціноутворення на інформаційні продукти. 
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Питаннями вивчення ціноутворення в інформаційній економіці займалися ряд 

зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як: М. Порат, М. Маклюен, М. Кастельс, 

С.Дятлів, В. Іноземців, Р. Ніжєгородцєв, В. Геєць, А. Чухно. Всі ці автори, розуміють 

під інформаційною економікою економіку інформаційного суспільства, основними 

рисами якої є наступні: наукові знання та інформація стають чинниками виробництва; 

темпи розвитку інформаційного сектора вищі темпів розвитку інших секторів 

економіки; зростаючий попит на інформацію і знання з боку споживачів. 

Проте, питання ціноутворення в умовах інформаційної економіки і чинники 

ціноутворення на інформаційні продукти, недостатньо обґрунтовано. Виникає 

необхідність наукового обґрунтування методології ціноутворення на інформаційні 

продукти. Обґрунтування методології встановлення цін на інформаційні продукти 

передбачає розгляд особливостей інформаційного продукту, як суб'єкта ціноутворення і 

виділення основних чинників ціноутворення. 

Особливостями інформаційного продукту, як суб'єкта ціноутворення являються такі 

риси [7]: 

1. Збереження, як основна властивість інформації передбачає, що інформація не зникає 

при споживанні, а може бути використана багаторазово. Інформаційний продукт 

зберігає інформацію, яка міститься в нім, не залежно від того, скільки разів вона була 

використана.  

2. Інформаційний продукт піддається моральному зносу. Хоча інформація не 

зношується при вживанні, але вона може втрачати свою цінність по мірі того, як 

знання, які надаються з нею, перестають бути актуальними. В різних галузях науки і 

техніки темпи знецінення знання різні та можуть тривати від п'яти до п'ятнадцяти 

років. 

3. Для різних споживачів інформаційних товарів і послуг використовують різні способи 

надання і доставки інформації, адже споживання інформаційного продукту вимагає 

зусиль. В цьому полягає властивість адресності інформації. Завдяки цій властивості, 

так само як й властивості старіння, потреба в інформаційному продукті ніколи не може 

бути задоволена раз і назавжди. 

4. Виробництво інформації, на відміну від виробництва матеріальних товарів, вимагає 

значних витрат порівняно з витратами на тиражування. Копіювання того або іншого 

інформаційного продукту обходиться, як правило, набагато дешевше за його 

виробництво. Ця властивість інформаційного продукту – трудність виробництва і 

відносна простота тиражування – створює немало проблем у зв'язку з визначенням прав 

власності в рамках сфери інформаційної діяльності. 

5. Несамостійність – проявляється в тому, що споживання інформації пов'язане із 

споживанням інших ресурсів. 

В сьогоденні, велика частина методів визначення витрат, які використовуються при 

виробництві інформаційних товарів і послуг спирається на ті ж принципи, які 

використовуються при оцінці витрат виробництва звичайних товарів і послуг. 

Особливість інформації як товару, ускладнює визначення витрат на її виробництво 

традиційними методами. Це пов'язано із складністю визначення співвідношення між 

витратами і результатами інформаційної діяльності. В тих випадках, коли велику роль 

грає чинник своєчасного використання інформаційного продукту, ефект інформаційної 

дії непропорційний зусиллям, витраченим на виробництво інформації. Цілий ряд 

інформаційних товарів і послуг має невеликий життєвий цикл, але їх своєчасне 

використання дає величезний ефект [10]. 

В економічному аналізі, при співвідношенні витрат і результатів інформаційного 

виробництва використовується принцип "витрати-прибуток". Він дозволяє знайти 

кількісну оцінку всіх витрат і прибутки, які можна отримати при використанні 
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інформації. З одного боку, грошовий вимір витрат у сфері інформаційної діяльності в 

багатьох випадках визнається неадекватним для відображення всіх статей витрат. З 

іншого боку, визначення соціального виграшу від використання інформації належить 

до питань, які важко виміряти.  

Основними чинниками, які впливають на формування ціни на інформаційні продукти, є 

співвідношення попиту і пропозиції. Потребу в інформації відчувають практично усі 

люди, але попит на неї пред'являють тільки платоспроможні особи і організації, які 

ведуть діяльність, пов'язану з ризиком. Попит на інформацію індивідуальний. Це 

обумовлено суб'єктивною корисністю інформації, а також різним відношенням до 

ризику. По відношенню інформації як до товару, не ціна впливає на обсяг попиту, а, 

навпроти, попит впливає на ціну. В цьому випадку, рівень ціни і ступінь ризику 

знаходяться в прямій залежності. На відміну від більшості фізичних товарів і послуг, 

ціна інформації визначається більшою мірою неціновими чинниками, до яких можна 

віднести наступні: ризик, новизна, достовірність і повнота інформації; своєчасність і 

конфіденційність інформації (наявність або відсутність копій), прийнятна форма 

подання. 

На рис.6 зображена крива попиту на  первинну інформацію. Для споживача важлива 

повна інформація, яка дозволяє зняти або зменшити невизначеність ситуації, в якій 

виявився або може виявитися споживач. 

 

 
Рис.6. Крива попиту на первинну інформацію [8] 

 

Точка Х1 – означає мінімальну кількість інформації, яка необхідна споживачу і за яку 

він готовий платити. Злам графіку в точці Z означає, що інформація є максимально 

повною і більшої її кількості (точка Х2) не потрібно. Після появи копій цієї інформації, 

графік попиту поступово прийматиме негативний нахил, тобто ринок інформації, яка 

тиражується підкоряється закону попиту для матеріальних товарів і звичайних послуг. 

Попит на інформацію породжується бажанням суб'єкта зняти або зменшити ризик або 

невизначеність тієї або іншої ситуації. Попит на інформацію зростає із зростанням міри 

ризику. Попит на інформацію еластичний залежно від ступеню ризику невизначеності 

ситуації. Формула еластичності попиту залежно від ступеню ризику може виражена 

наступним чином (1): 

R

Q
Ec

 ,                          (1) 

де Ес – еластичність попиту на інформацію залежно від ступеню ризику; 

Q – процентна зміна попиту на інформацію; 
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R – процентна зміна ступеню ризику. 

Попит є еластичним, якщо Е>1, це означає, що із ступенем збільшення попиту на 

інформацію, знижується ступінь ризику або невизначеності. І навпаки, чим вище ризик 

втрати або невизначеності, тим вище попит на інформацію. 

Якщо, Е < 1, попит є нееластичним, що означає, що зниження попиту не спричиняє за 

собою збільшення ризику втрати або невизначеності.  

Розглянемо закон пропозиції на ринку первинної інформації (рис.7). 

 
Рис. 7. Крива пропозиції на первинну інформацію [8] 

 

На рис.7 зображена пропозиція первинної інформації, де точка Х1 – необхідна, повна і 

достовірна інформація, яка потрібна споживачеві, а точка У1 – мінімально можлива 

ціна. 

Відхилення графіку вправо неможливе, оскільки інформація повна, вліво і вниз – 

можливо, що означає недолік інформації для споживача. 

Пропозиція інформації пов'язана з тим, що продавцем рухає бажання витягнути доход 

за допомогою зняття або зменшення ризику у споживача. Пропозиція також має пряму 

залежність від ступеню ризику, до якого схильний потенційний споживач. 

На рис. 8 представлений графік співвідношення попиту і пропозиції на первинну 

інформацію. 

 

Рис.8. Графік співвідношення попиту і пропозиції на первинну інформацію [8] 

На рис.8 лінія попиту (D) первинної інформації зрушена на деяку величину Х2, що 

означає, що при незначному ризику споживач не схильний витрачати гроші на 

інформацію. Коли ризик стає відчутним, попит швидко росте. Лінія пропозиції (S) 

розпочинається зі значення Х1, що пов'язано з тим, що виробника спонукає до 

виробництва лише досить висока ціна попиту.  

Криві попиту і пропозиції перетинаються в точках a і b, утворюючи на графіці замкнуте 

поле, яке представляє ринок інформації. Будь-яка точка цього поля характеризується 
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збалансованістю на ринку інформації, урівноваженістю інтересів продавців і покупців 

інформації. 

Проведений аналіз основних чинників ціноутворення на інформаційні продукти, 

дозволив систематизувати і класифікувати методологію ціноутворення на інформаційні 

продукти. Методи ціноутворення на інформаційні продукті можна класифікувати 

наступним чином. 

Аналітичні методи ціноутворення. Найбільш традиційними і ретельно розробленими є 

аналітичні методи ціни інформаційних продуктів.  

Більшість аналітичних методів ціни інформаційного продукту ґрунтується на 

наступних аспектах. Товарний обіг інформації між двома відособленими суб'єктами 

господарства повинен припускати, що вони отримують як мінімум середній прибуток. 

Це означає, що виробник інформаційного продукту повинен продати його і при цьому 

не лише відшкодувати витрати, але й отримати прибуток не нижче середнього. З 

іншого боку, покупець інформаційного продукту розраховує на його продуктивне 

застосування, яке дозволить йому покрити витрати і отримати прибуток не нижче 

середнього [6]. 

Отже, ціна інформаційного продукту повинна враховувати не лише фактичні витрати 

на його виробництво, але й очікувані результати його впровадження у виробництво. 

При цьому результати такого застосування інформаційного продукту виражаються 

економічним ефектом. 

Нижня межа ціни визначається витратами виробництва. В цьому випадку, 

застосовується витратний метод формування ціни, який ґрунтується на єдиних нормах 

часу і вироблення. Застосування цього методу передбачає, що ціна на інформаційні 

товари і послуги визначається за наступною формулою (2): 

 

)1()( RqТС ii  ,       (2) 

 

де: Тi – нормовані витрати i-х трудових, матеріальних, тимчасових та інших ресурсів, 

які споживаються згідно з єдиними нормами часу і вироблення; 

qi – вартість кожного i-го ресурсу, який використовується при виробництві 

інформаційного продукту (у вартісних одиницях ресурсу); 

R - норматив рентабельності. 

Верхня межа ціни інформаційного продукту формується на підставі його ринкової 

корисності або цінності для споживача. При визначенні ціни інформаційного товару на 

основі верхньої межі ціни, враховують наступні чинники: 

 попит на інформаційний товар на ринку; 

 ціни конкурентів на аналогічний товар; 

 витрати, пов'язані з просуванням товару на ринок через торгових 

посередників. 

При цьому, кінцева ціна інформаційного продукту - це договірна ціна, яка визначається 

договором, який складається заздалегідь, між виробником і споживачем інформації.  

Аналітичні методи визначення договірних цін припускають первинну можливість 

достовірної оцінки витрат на виробництво інформаційного продукту і результатів його 

застосування. Проте, така можливість завжди відносна, тому представляється розумним 

оцінювати лише вірогідні витрати виробництва науково-технічної інформації і 

вірогідний економічний ефект від її застосування. 

Недоліком аналітичних методів ціни є той факт, що виробництво інформації далеко не 

завжди можна оцінити за принципом "витрати – випуск", оскільки і витрати, і 

результати тут мають інший сенс, чим у галузях матеріального виробництва.  
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Параметричні методи ціноутворення. Другою великою групою методів ціни 

інформаційних продуктів є параметричні методи ціни. Вони застосовуються при 

ціноутворенні нових програмних продуктів, які мають попередні аналоги, і визначають 

взаємозв'язок між вартісними і технічними характеристиками інформаційного 

продукту. Основна ідея цих методів полягає в тому, щоб представити ціну 

інформаційного продукту як функцію деяких технічних параметрів і завдяки цьому 

оцінити можливий рівень ціни нового програмного продукту, знаючи ціни його 

попередніх аналогів [6]. 

Параметричні моделі ціни виходять з того факту, що між основними технічними 

параметрами інформації і ціною цього програмного продукту існує певний зв'язок, який 

можна виявити за допомогою статистичного аналізу.  

Статистичний аналіз дозволяє стверджувати, що ціни нових продуктів та їх основні 

технічні параметри пов'язані співвідношеннями, які можна представити у вигляді 

формули (3). 

X
b

aY                             (3) 

 

де Y – відношення цін двох зразків нового інформаційного продукту; 

X – відношення значень його основного технічного параметра; 

a і b – константи, які знаходяться за допомогою методів статистичного аналізу. 

В результаті такого аналізу можливо виявити деяку залежність, яка виражає ціну 

інформаційного продукту як функцію його основних параметрів. Підставляючи в цю 

функцію параметри створеного нового інформаційного продукту, можна визначити 

передбачуваний рівень його ціни. 

Ступінчасті методи ціноутворення припускають, що процес купівлі-продажу 

інформаційних продуктів здійснюється не одноразово, а ступінчасте, і ціноутворення 

інформації передбачає вартісну дооцінку, яка відбувається після застосування 

інформаційних продуктів в матеріальному виробництві. 

На відміну від перших двох груп методів, ступінчасті методи ціни інформаційного 

продукту припускають можливість його вартісної дооцінки згідно фактичним витратам 

на його виробництво і фактичним результатам його подальшого застосування. 

Процес продуктивного застосування інформації невизначено тривалий, тому вартісну 

дооцінку інформаційного продукту, який виступає об'єктом товарного звернення, 

можна, проводити багаторазово. Проте ця операція економічно ефективна до тих пір, 

поки використання цієї інформації у виробництві не стане відповідати суспільно 

нормальним умовам виробництва і це дозволить отримати надмірний прибуток. 

Терміни вартісної дооцінки обмежуються можливістю отримання надприбутку [6]. 

Ступінчасті методи ціни рідко застосовується на практиці, в силу складності 

методології цих моделей. В порівнянні з аналітичними або параметричними методами 

ціноутворення, ступінчасте ціноутворення виступає формою більш високого порядку, 

оскільки при ньому вартість інформаційного продукту перетворюється на його ціну 

багату кількість разів та по частинах. 

Імовірнісні методи ціноутворення. Імовірнісні методи ґрунтуються на тому, що ціна 

на інформаційний продукт є математично випадковою величиною. Знаючи закони 

розподілу вартісних показників, які характеризують процеси виробництва і споживання 

інформаційного продукту, можна вичислити закон розподілу ціни інформаційного 

продукту як випадкової величини. Потім визначити, оптимальний рівень ціни. 

Після цього необхідно виписати випадкову величину, яка виражає критерій 

оптимальності, і з'ясувати закон її розподілу. Цільовою функцією, яка підлягає 

оптимізації, в даному випадку є математичне очікування відповідної випадкової 

величини. Після того, як необхідна оптимізація проведена, зі знайденого 
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екстремального значення визначається рівень ціни інформаційного продукту, який 

відповідає цим оптимальним умовам. 

Імовірнісні моделі ціни, застосування яких суттєво обмежено реальними можливостями 

фахівців-практиків, а також недостатньою розробленістю конкретних методик 

ціноутворення, якнайповніше і послідовно виражають основні економічні властивості 

науково-технічної інформації - невизначеність. Практичне застосування імовірнісних 

моделей відкриває значні перспективи на шляху розуміння інформаційної природи 

багатьох економічних явищ. 

 

Висновки 

На практиці застосовують декілька методів, перевіряючи таким чином достовірність 

результатів розрахунків і домагаючись отримання найбільш правильного кінцевого 

рішення про базову ціну інформаційних продуктів і послуг на ринку. На основі методів 

ціноутворення обираються стратегії ціноутворення на інформаційні продукти. 

Стратегія ціноутворення на інформаційному ринку є вибором можливої динаміки зміни 

початкової ціни інформаційного продукту або послуги, що якнайкраще відповідає 

цілям фірми. Стратегія будується залежно від того, чи встановлюємо ми ціну на новий 

інформаційний продукт або на інформаційні продукти, вже наявні на ринку. 

Подальшими науковими розробками в цьому напрямку є розробка класифікації методів 

та стратегій ціноутворення на інформаційні продукти.  

 

Заключення 

 

В результаті проведення аналізу тенденцій суспільно-економічної сфери України в 

контексті розвитку економіці знань, було виявлено, що українська економіка за 

основними показниками відповідає індустріальному типу. В роботі було 

проаналізовано чотири фундаментальних блоків, що сприяють розвитку економіці 

знань: економічний режим, інформаційно-комуникаційна інфраструктура, інноваційна 

екосистема та освіта. Результати проведеного дослідження показали, українська 

економіка відзначається позитивним зростанням тільки в сфері інформаційно-

телекомунікаційних технологій. Саме в цій сфері спостерігається значне зростання за 

останні роки. Кореляційний аналіз також підтвердив значний вплив розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій на створення додаткової вартості в структурі 

ВВП України. За іншими трьома блоками економіці знань (економічний режим, 

інноваційна екосистема, освіта) українська економіка має негативний результат. 

В другому підрозділі наукового дослідження, було визначено сучасну парадигму 

ціноутворення в економіці знань, де ключова роль належить інформації. Розглянуто 

особливості інформаційного продукту, як суб'єкту ціноутворення. Зроблений висновок, 

що трансформації суспільно-економічних процесів в Україні відбувається на 

традиційному розумінні деяких економічних категорій та сприяють їх еволюції. Не є 

виключенням й ціноутворення. Саме тому, було вибрано об’ктом дослідження процеси 

ціноутворення в епоху становлення економіки знань. Крім того, ціна виступає 

вимірювачем майбутнього прибутку, чим й визначається її ключова функція в будь-

якій економічній системі. 

Розглянуто особливості встановлення цін на інформаційні продукти. Проаналізовані 

основні чинники ціноутворення на інформаційні продукти. Детально розглянутий 

механізм ціноутворення на первинну інформацію, як товар. Проаналізовано різні 

підходи щодо методології ціноутворення на інформаційні продукти. В цьому контексті 

визначено, що в сучасних умовах використовують велику кількість витратних методів 

при встановлені ціни на інформаційні товари та послуги. Проте, в умовах економіки 



 
 

324 

знань, першочерговим фактором впливу на ціноутворення стає попит. Проведений 

аналіз основних чинників ціноутворення на інформаційні продукти, дозволив 

систематизувати і класифікувати методологію ціноутворення на інформаційні 

продукти. 
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