
одного із видів професійної діяльності. Проаналізовано вплив суб’єктивних факторів на
обсяги інформаційних витрат в економіці.

Приведены результаты исследований факторов неопределенности в процессе приня-
тия решений относительно осуществления рыночных трансакций. Рассмотрены
особенности информационного труда как одного из видов экономической деятельно-
сти. Проанализировано влияние субъективных факторов на объемы информационных
издержек в экономике.

The results of uncertainty factors investigation by decision making in performing market
transaction are given. The peculiarities of information work as a kind of professional occupa-
tion are considered. The influence of subjective factors on information costs is analyzed.

На глобальні економічні інтеграційні процеси впливають виробництво,
розповсюдження й застосування інформації та знань. Будь-який економічний
агент використовує інформаційні ресурси у своїй діяльності, причому є суттєва
частка таких агентів, предметом праці яких є лише інформація. Виокремлення
інформаційної праці від інших видів праці пов’язане зі специфікою її змісту, обу-
мовленою низкою особливостей інформаційного процесу. Відповідно до держав-
ного класифікатору України ДК 003-95 до таких професій слід віднести наступні:
менеджер, професіонал, фахівець і службовець. Отже, інформаційне забезпечення,
що використовується для усунення ринкової невизначеності, є основоположним
для функціонування економічної системи, інтегрованої в міжнародний економіч-
ний процес, а якість цього забезпечення стає першочерговим чинником у її стано-
вленні.

У процесі споживання інформаційні ресурси перетворюються на інформа-
ційні витрати. Відповідно до функціонального призначення інформаційні витрати
можна розділити на капітальні та поточні. Джерелом інформаційних витрат у
суб’єкт-об’єктних відносинах є невизначеність природничо-технічного оточення
суб’єкта, а у суб’єкт-суб’єктних відносинах – асиметрія інформації.

В розрізі економічної теорії розрізняють два основні види невизначеності: кі-
лькісна (цінова) і якісна. Цінова невизначеність в процесі інформаційного обміну
легко усувається технічними засобами за допомогою новітніх технологій, що потре-
бує значно менших витрат, ніж усунення якісної невизначеності, обумовленої бага-
томірністю якісних характеристик та суб’єктивним їх оцінюванням.

Останнім часом обсяги інформації, що використовується економічними
агентами всього світу, стрімко зростають, проте значна її частка залишається
невикористаною. Головна причина полягає в обмеженій швидкості переробки
інформації людським мозком. Крім того на інформаційному ринку діють
суб’єктивні фактори, пов’язані з поняттям асиметричності інформації, що знач-
но впливають на структуру витрат та втрат від інформаційної діяльності, а саме:
приховані дії, моральні ризики, культурне різноманіття, несприятливий вибір,
корупція та самовизначення. Саме на зниження асиметричності інформації у її

специфічній для ринкової трансформації формі, якою є інституціональна аси-
метрія повинні бути направлені інституціональні перетворення.

В цілому широке впровадження інформаційних технологій вітчизняни-
ми виробниками має позитивний ефект у вигляді підвищення конкурентоспро-
можності їх продукції на світових ринках.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Показано влияние глобализации на сферу науки и образования. Выявлены положи-
тельные и отрицательные последствия внедрения Болонского процесса в Украине.
Раскрыто влияние глобализации на миграцию высококвалифицированных кадров.
Предложены рекомендации по нейтрализации негативных эффектов данного про-
цесса.

Показано вплив глобалізації на сферу науки та освіти. Виявлено позитивні та нега-
тивні наслідки впровадження Болонського процесу в Україні. Розкрито вплив глоба-
лізації на міграцію висококваліфікованих кадрів. Запропоновано рекомендації по ней-
тралізації негативних ефектів даного процесу.

Influencing of globalization on an area is shown sciences and educations. The positive and
negative consequences of introduction of the Bologna process in Ukraine are exposed. Influ-
ence of globalization on migration of highly skilled shots is exposed. Recommendations on
neutralization of negative effects of this process are offered.

Прогресс развития человеческого сообщества в последней трети двадца-
того века привел к появлению глобализации. Глобализация – объективный
процесс усиления взаимосвязей и взаимозависимостей во всех сферах жизне-
деятельности человека, в том числе в науке и образовании. Воздействие глоба-
лизации на систему образования коснулось, прежде всего, стратегий развития
международных отношений между учебными заведениями, проблем трансна-
ционального образования, международных гарантий качества образования,
региональной и межрегиональной кооперации, информационных и коммуни-



кационных технологий образования, обеспечения равенства и доступа к образо-
ванию [1]. Влияние мировых глобализационнных процессов на Украину требует
реорганизации ее существующей системы образования. Формой такой реорга-
низации выступило введение Болонского процесса.

Целью работы является выявление положительных и отрицательных ре-
зультатов внедрения Болонского процесса в Украине, а также определение воз-
можных путей преодоления его негативных последствий.

Реформа образования, осуществляемая в рамках Болонского процесса,
влечет за собой как положительные, так и отрицательные последствия. Главным
положительным фактором является конвертируемость полученного диплома.
При этом должно иметь место достаточное финансирование программ, реали-
зуемых в рамках национальных стратегий. Пока в Украине финансирование
сферы образования осуществляется по остаточному принципу. Обращает на
себя внимание, в первую очередь, опасение того, что конвертируемость дипло-
мов приведет к «утечке мозгов». Из зарубежных специалистов в нашей стране
жить и работать стремятся немногие. Согласно данным статистики, значитель-
ная часть украинских студентов связывает свою дальнейшую деятельность не с
Украиной, а с какой-либо европейской страной. Только в 2004 году из Украины
выехало свыше 600 докторов наук, тем самым инвестируя другие страны, а
22,4% американских граждан с ученой степенью имеют иностранное происхож-
дение. К этой категории следует отнести 20% ученых со степенью магистра,
37,6% – со степенью доктора наук [2].

В итоге «болонизация» резко стимулировала отток молодых специали-
стов за рубеж. А в ближайшей перспективе – полный демонтаж некогда одной
из лучших мире систем вузовского образования и подготовки научных кадров
высшей квалификации. Более того, в течение всего процесса обучения именно
возможность трудоустройства за рубежом превозносится как высшая ценность и
целевая установка.

Следует также отметить, что в ситуации, которая сложилась, очень важно
реально оценивать последствия глобализации в системе образования для нашей
страны. Принципиальной является необходимость расширять современные зна-
ния на международный уровень. Но в связи с этим объективно необходимо на-
ладить процесс расширенного воспроизводства современных знаний внутри
страны. Прежде всего, следует обеспечить достойный уровень оплаты труда,
благоприятные условия для эффективного трудового процесса и творческой
самореализации, а также необходимо развивать свою специфику и вкладывать
больше средств в финансирование программ образования. В этом случае укра-

инская экономика всегда будет на шаг впереди, то есть обладать конкурентным
преимуществом, которое обеспечит эффективное позиционирование страны на
международной арене.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІ-
ВЛІ ПОСЛУГАМИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі послугами Чернівецької обла-
сті у 2008 році. Досліджено співпрацю підприємств області з країнами Європи, СНД
та рештою світу у цій сфері. Розглянуто як загальну характеристику зовнішньої
торгівлі послугами з країнами світу, так і окремо експорту та імпорту.

В статье проанализировано динамику внешней торговли услугами Черновицкой
области в 2008 году. Исследовано сотрудничество предприятий области со страна-
ми Европы, СНГ и остальными в этой сфере. Рассмотрено как общую характери-
стику внешней торговли услугами со странами мира, так и отдельно экспорта и
импорта.

Dynamics of the foreign trade of services by Chernivtsi region in 2008 was analyzed in the
article. Cooperation by regional enterprises with European countries, CIS and others in this
sphere was researched. There were examined general characteristics of the foreign trade of
services with different countries and separately exports and imtorts.

Стан зовнішньоторговельного сектору економіки регіону і розуміння
того, що майбутнє соціально-економічного розвитку області пов'язане з його
участю в міжнародних економічних відносинах обумовлюють стратегію зов-
нішньоекономічної політики Чернівецької області.

Одним з важливих напрямків зовнішньоекономічної діяльності області є
розвиток зовнішньої торгівлі послугами. У 2008 році в цій сфері діяльності
область підтримувала зовнішньоекономічні відносини з 82 країнами світу.

Аналізуючи географічну структуру зовнішньої торгівлі послугами необ-
хідно відзначити, що у сфері зовнішньоекономічної діяльності Чернівецька
область співпрацювала зі всіма країнами СНД та майже зі всіма країнами ЄС
(крім Португалії).

Країнам СНД за 2008 рік було надано послуг на 346,1 тис. дол. США,
що на 14,1% менше, ніж за 2007 рік. Серед країн цієї групи основним партне-
ром області продовжує залишатися Російська Федерація, якій було експортова-
но послуг на 192,6 тис. дол. США, що в обсязі експорту послуг до країн СНД


