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Розглядаються проблеми інформаційного впливу на інноваційно-інвес-
тиційну діяльність в умовах глобалізації.

Збільшення інформаційних потоків в ін-
вестиційній та інноваційній сферах внаслідок 
діяльності світових інформаційних агентств 
надали нових якостей впливу інформації на 
регіональний, секторальний розподіл та ди-
наміку міжнародних інвестицій. Глобаліза-
ція інформаційного середовища міжнарод-
ної інвестиційної діяльності призводить до 
того, що через зростаючу інтенсивність ін-
формаційних потоків інвестору стає все важ-
че виокремити найпривабливіші країни і ре-
гіони для здійснення інвестицій, а це зумов-
лює певну невизначеність у виборі найбільш 
оптимального регіону для вкладення інвести-
цій. Інформаційний глобалізм викликає зна-
чні асиметрії в інформаційному просторі, які 
зачіпають національні інтереси кожної дер-
жави в інвестиційній та інноваційній сферах, 
а тому потребують ґрунтовного наукового до-
слідження.

Загальні аспекти глобалізації та інформа-
ційного суспільства досліджено в працях вче-
них А. Аппадураї, В. Бебика, Д. Белла, У. Бека, 
О. Білоруса, В. Власова, Я. Жаліло, О. Зер-
нецької, М. Ільїна, В. Іноземцева, М. Кастель-
са, Дж. Маккіндера, О. Неклессі, О. Панаріна,  
Ю. Пахомова, Г. Почепцова, І. Пенькової,  
Р. Робертсона, Ф. Тоффлера, Ф. Уебстера,  
Є. Савельєва, А. Чухно, О. Шевчука та ін.

Незважаючи на достатньо велику кіль-
кість наукових праць з означеної проблема-
тики, наукою ще не приділено достатньої 
уваги глобалізації інформаційного середови-

ща інноваційно-інвестиційної діяльності як 
одній з найактуальніших проблем сучасності.

Розглянемо сутність поняття “глобалі-
зації” та визначимо вплив інформаційного 
глобалізму на інформаційне забезпечення ін-
новаційно-інвестиційної діяльності.

Зазначимо, що хоча поняття “глобаліза-
ція” останнім часом часто зустрічається в 
економічній літературі, єдиного підходу до 
визначення феномену глобалізації не існує. 
Використовувати цей термін почали у 80-х 
роках, проте розгорнуто його сутність упер-
ше розкрив і використав американський со-
ціолог Р. Робертсон. За Р. Робертсоном, гло-
балізація — “це серія емпірично фіксованих 
вимірів, різнорідних, але об’єднаних логікою 
перетворення світу на єдине ціле” [14, 82]. 
Професор соціології Каліфорнійського уні-
верситету (США) М. Кастельс визначив  
глобалізацію як “нову капіталістичну еконо-
міку”, перелічивши серед основних її харак-
теристик такі: інформація, знання та інфор-
маційні технології. Ці характеристики є осно-
вним джерелом зростання продуктивності та 
конкурентоспроможності, а нова економіка 
утворюється переважно через сітьову струк-
туру менеджменту, виробництва та розподілу, 
а не через виробництво окремих фірм, як ра-
ніше [7, 72].

Глобалізація часто розглядається крізь 
призму мобільності. Прихильники цього на-
пряму стверджують, що “парадигматичний 
сучасний досвід (paradigmatic modern experi-
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ence) — це насамперед зростаюча мобільність, 
що діє на великих відстанях” [8, 48]. Але така 
мобільність не означає вільне реальне пере-
сування великих мас людей по всій планеті. 
З цього приводу слушно зауважує Дж. Том-
лінсон: “Правильно було б сказати, що пара-
дигматичний досвід глобальної сучасності 
(paradigmatic experience of global modernity) 
для більшості людей — це перебування в од-
ному місці, але також здобуття досвіду з ін-
ших місць, це вихід-за-межі “місця” (“dis-
placement”), що, власне, і є роботою глобаль-
ної сучасності (global modernity)”. Далі він 
правильно наголошує: “Розуміти глобаліза-
цію, таким чином, це означає охопити “близь-
кість”, яка йде від мереж соціальних стосунків 
крізь величезні ділянки простору-часу, спри-
яючи тому, аби розділені події проникали в 
сферу нашого локального досвіду” [15,  98].
Отже, глобалізація як мобільність — це мож-
ливість отримання інформації про події в 
усьому світі, що є важливим аспектом у кон-
тексті інноваційно-інвестиційної діяльності.

Деякі автори, розглядаючи сутність гло-
балізації, підкреслюють інший її аспект, 
який також має значні прояви в інноваційно-
інвестиційній сфері. Мова йде про таке по-
няття, як “глобальний ассамбляж” (global 
assemblage), для опису сукупності подій у сві-
ті, які зв’язані один з одним, але опосеред-
кованим, а не вочевидь детерміністичним 
чином [9, 375]. Тоді важливою рисою “ас-
самбляжності” є взаємозв’язок соціально-
економічних процесів у різних (часто найвід-
даленіших) куточках світу.

На нашу думку, сутність глобалізації по-
лягає в одночасному поєднанні як можливос-
ті доступу до інформації (через неї до досві-
ду), накопиченої в усіх частинах земної кулі, 
безвідносно місця проживання суб’єкта, так 
і взаємозалежності соціально-економічних 
процесів у різних регіонах, країнах тощо. Ви-
значимо глобалізацію за допомогою опису 
основних ознак і характеристик.

Низка процесів, що розпочалися в останні 
десятиліття ХХ ст., відбуваються на сучасно-
му етапі та позначаються дещо неоднознач-
ним терміном “глобалізація”, у цілому зво-
дяться до такого:

•	 формування	нової	історичної	епохи,	що	
настала після завершення холодної ві-
йни (інформаційне чи постіндустріаль-
не суспільство);

•	 здійснення	 технологічної	 революції	 з	
численними соціальними наслідками 
[96];

•	 трансформація	 світової	 економіки,	 по-
слаблення контролю за фінансовими 
ринками з боку окремих держав [4];

•	 інтенсифікація	 транскордонних	 еконо-
мічних, політичних, інформаційних со-
ціальних і культурних зв’язків [2];

•	 все	 більшої	 нездатності	 національних	
держав подолати глобальні пробле-
ми (демографічні, екологічні, прав лю-
дини, розповсюдження ядерної зброї 
тощо) [1];

•	 тріумфу	американської	системи	ціннос-
тей, забезпеченої комбінацією неолібе-
ральної економічної програми з програ-
мою політичної демократизації тощо [2].

Унаслідок цих процесів відбувається 
трансформація геополітичної картини сві-
ту: одні регіони світу витісняються на пери-
ферію, інші, навпаки, переміщуються в центр 
світової економічної та геополітичної моделі.

Сутності та перспективам глобалізації як 
економічно-соціально-політичному процесу 
присвячено значну кількість літератури, де 
викладено й обґрунтовано різні, часто супер-
ечливі підходи представників різних науко-
вих шкіл [2; 4–6; 9; 10; 14]. У контексті окрес-
лених завдань плідною є спроба А. Аппадураї, 
який розглядає процес глобалізації як сукуп-
ність п’яти “світових культурних потоків”, 
що функціонують у відповідних “просторах” 
[10]. За такого підходу внаслідок глобалізації 
відбуваються зміни в таких основних “про-
сторах” цивілізації.

1. Інформаційний простір — різке зростан-
ня можливостей людства в аспекті збиран-
ня, обробки, зберігання та передачі інформа-
ції; посилення дії інформаційних технологій  
на всі сфери людської діяльності; розповсю-
дження потоків електронних образів, що 
є основою побудови стереотипів поведін-
ки, споживання і розваг; формування “спіль-
ності транснаціональних уявлень і відчут-
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тів” (world culture) на основі вдосконалення 
комп’ютерної техніки, розвитку електронних 
ЗМІ, інформаційних технологій, у тому числі 
інтернет-технології [2, 28].

2. Етнопростір — підвищення мобільності 
населення і вихід міграційних потоків на гло-
бальний рівень; це туристи, іммігранти, бі-
женці, емігранти, іноземні робітники й інші 
люди або групи людей, які перетинають кор-
дони. Тільки за період з 1950 по 2000 рік За-
хідна Європа прийняла понад 20 млн іммі-
грантів, а США, Канада та країни Латинської 
Америки — 34 млн [10, 9].

3. Технопростір — інтенсивне переміщен-
ня передових і застарілих, інформаційних і 
механічних технологій через державні кордо-
ни [4–6].

4. Фінансовий простір — посилення еко-
номічних обмінів (діяльність ТНК, збіль-
шення інвестицій, зростання валютних рин-
ків, збільшення транснаціональних спекуля-
тивних операцій, отримання і передача прав 
власності за межами “своєї держави”); випе-
редження фінансовою економікою реальної 
економіки: маса прямих зарубіжних інвести-
цій зростає втричі швидше, ніж світова тор-
гівля, обсяг операцій на валютних і фінансо-
вих ринках у п’ятдесят разів перевищує обсяг 
міжнародної торгівлі і т. д. [10, 10–11].

5. Ідеологічний простір — розповсюджен-
ня у світовому масштабі західних (насампе-
ред американських) стандартів поведінки, 
способу життя, споживання, дозвілля; фор-
мування ідеології “глобалізму”, яка обґрун-
товує неминучість змін, що відбуваються, та 
їх позитивний характер. При цьому прихова-
ною метою є забезпечення згоди громадської 
думки й активної участі найширших соціаль-
них і політичних сил у формуванні нового 
світового порядку під керівництвом Заходу і 
при лідируючій ролі США [10, 12].

При більш детальному розгляді можна до-
вести, що зміни в інформаційному просто-
рі є базою для тенденцій у всіх інших цивілі-
заційних просторах. Безперечно, підвищення 
мобільності людства в цілому та створення 
єдиного ідеологічного світового простору ба-
гато в чому зумовлюються саме інтенсифіка-
цією потоків в інформаційному просторі.

Вплив останнього на створення та розпо-
діл матеріальних і нематеріальних благ та-
кож очевидний. У цьому аспекті слушне за-
уваження полягає в тому, що слухачі радіо-
передач і глядачі телепрограм, читачі газет, 
журналів, користувачі Інтернету є не лише 
споживачами різного роду інформації, а й по-
купцями товарів [3, 61]. Саме інформаційний 
простір відіграє основну роль у тому, що змі-
нюється політика виводу товарів на ринок. 
Якщо раніше товари пристосовувалися до 
потреб споживачів, то на нинішньому етапі 
останніх за допомогою інформаційних пото-
ків пристосовують до товарів.

Розглянемо більш детально, у чому про-
являється інформаційний глобалізм щодо 
інноваційно-інвестиційних процесів. Згідно 
з моделлю комунікації в інноваційно-інвес-
тиційному процесі інвестор може отримати 
інформацію або безпосередньо спостерігаю-
чи за об’єктом, або ж отримуючи інформацію 
через посередників — ринкових і спеціалізо-
ваних комунікаторів. У першому випадку ін-
вестор може одержувати інформацію лише 
про ті об’єкти, які знаходяться в зоні його 
місцеперебування. Ринкові та спеціалізова-
ні комунікатори з розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) надають 
інформацію про об’єкти інвестування неза-
лежно від їх відстані до місцеперебування ін-
вестора.

Завдяки розвитку сучасних технологій ін-
формаційна інфраструктура дає можливість 
отримати передану інформацію якщо не в 
межах усього світу, то принаймні в межах тієї 
його частини, де наявні інфраструктурні еле-
менти ІКТ. Інформаційний глобалізм мож-
на визначити як процес формування єдиного 
в масштабах цивілізації інформаційного се-
редовища. Безпрецедентне зростання інфор-
маційних ресурсів та інфраструктурних еле-
ментів, які забезпечують рух інформації між 
ними, робить для будь-якого отримувача до-
ступною інформацію про явища та процеси, 
що відбуваються в будь-якому куточку Землі.

Сучасну діяльність інвестора важко уяви-
ти без урахування інформації, яку він отри-
мує від спеціальних інформаційних агентств 
(професійних комунікаторів), ринковою ме-
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тою діяльності яких є забезпечення інфор-
мацією інвесторів і суб’єктів інвестиційного 
ринку, які діють від імені інвесторів. З розви-
тком ІКТ у світі склалася ціла інформаційна 
індустрія для обслуговування інвестиційно-
го ринку, ядро якої становлять найпотужні-
ші інформаційні системи: Dow Jones, Reuters, 
Bloomberg, Tenfore та деякі інші. Кожна із  
зазначених інформаційних систем охоплює 
світовий ринок інвестицій у цілому і має як 
загальні, так і спеціалізовані (по ринках і ко-
ристувачах) сервери.

Так, інформаційна система Dow Jones 
Telerate дає змогу в режимі реального часу 
відстежувати динаміку змін на світово-
му фондовому ринку. Доступ до неї означає 
отримання інформації, що готується сотнями 
репортерів і аналітиків, які працюють на ком-
панію по всьому світу.

Система Reuters Dealing 2000 забезпечує 
прямий вихід на 20 тисяч дилерів у 82 країнах 
світу. Встановлення зв’язку займає 2–3 се- 
кунди. Система Reuters Series 2000, компо-
ненти якої — Money 2000 (фінансові рин-
ки), Debt 2000 і Securities 2000 (фондові рин-
ки), Energy 2000 (енергетика) і Commodities 
2000 (товарні ринки), забезпечує інвесторів 
інформацією про основні товарні та фінансо-
ві ринки світу. Система Reuters Markets 2000 
надає повний пакет даних про стан ринків у 
світовому та національному розрізі, включа-
ючи новини, котирування, коментарі, аналіз. 
Система Reuters Markets 3000 (Series 3000) — 
інформаційна послуга наступного поколін-
ня. Вона забезпечує доступ у реальному часі 
до параметрів фінансових ринків і довідко-
вої інформації, доповненої службами Reuters 
News і Reuters Mail. Reuters Business Briefing 
надає доступ до бази даних агентства Reuters. 
Інформаційна мережа Bloomberg об’єднує фі-
нансову інформацію, новини світових рин-
ків та аналітичні дані в єдину інформаційну 
систему, даючи інвестору змогу відстежувати 
стан макросередовища по країні, галузі, най-
більшим корпораціям. Достатньо потужною є 
і Міжнародна інформаційна система Tenfore. 
Наведені інформаційні системи є ядром гло-
бального інформаційного середовища інвес-
тиційної діяльності та концентрують основну 

інформацію, яку може використовувати ін-
вестор при прийнятті інвестиційного рішен-
ня. Ця інформація внаслідок дифузії відо-
бражається на інших ресурсах, як у сегменті  
Інтернет, так і в друкованих ресурсах, теле- та 
радіопросторі.

Чимало вчених вказують на визначальну 
роль інформації та ІКТ в інноваційній сфері. 
Саме ІКТ допомагають значно інтенсифіку-
вати інформаційну взаємодію між суб’єктами 
інноваційної діяльності і, таким чином,  
прискорити інноваційний процес. Тоді ло-
гічно припустити, що диференціація країн за 
рівнем розвитку ІКТ має визначати і дифе-
ренціацію країн за розвитком інноваційної 
сфери.

Однак технології — це лише вершина того 
процесу, який називається інноваційним і 
включає в себе процес проведення наукових 
і науково-технічних робіт, здобуття техноло-
гічного знання, упровадження нових техно-
логій та отримання інноваційних продуктів. 
Спочатку доцільно визначити інноваційний 
простір як сукупність усіх суб’єктів, так чи 
інакше причетних до інноваційної діяльнос-
ті: установи, які здійснюють наукові дослі-
дження, працівники цих установ, спеціалізо-
вані науково-дослідні центри, фірми, відділи, 
які займаються НТР, інженерні, конструктор-
ські фірми та відділи, підприємства, які впро-
ваджують нові технології, як власні, так і при-
дбані, і відповідна інфраструктура: фінансо-
ва, організаційна, інформаційна тощо. Якщо 
доповнити наведену сукупність об’єктів від-
повідними потоками: інформації, фінансів, 
технологій тощо, то отримуємо інновацій-
не середовище як сукупність суб’єктів інно-
ваційної діяльності та потоків між ними, що 
пов’язують діяльність окремих суб’єктів в  
інноваційний процес. Технологічне середови-
ще — це сукупність технологій, які, з одного 
боку, є продуктами інновацій, а з другого — 
забезпечують їх виникнення.

Поняття глобального технологічного й ін-
новаційного середовища, а не сукупності на-
ціональних інноваційних середовищ, відо-
бражає сутність процесу глобалізації, який у 
сфері технологій та інновацій проявляє себе в 
таких процесах:
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а) у сучасних умовах потоки знань (науко-
вих і технологічних), результати НТР і техно-
логій все вільніше переміщуються між кордо-
нами окремих країн;

б) у ХХ ст. з’явилися і дедалі активніше 
діють специфічні структури, які фінансу-
ють проведення наукових досліджень в одній 
країні, створюють технології у другій, упро-
ваджують технології в третій, а продукцію  
реалізують — у четвертій. Йдеться про транс-
національні корпорації, які, на думку бага-
тьох учених, яку і ми підтримуємо, багато в 
чому визначають своєрідну архітектуру по-
токів сучасної глобалізації не лише в іннова-
ційному просторі (у тому числі технопростір  
A. Аппадураї), а й у фінансовому (даний про-
стір має тісний зв’язок з інноваційним, оскіль-
ки останній потребує фінансування) і, част-
ково, в інформаційному (адже весь процес  
інноваційної діяльності неможливий без на-
лагодження інформаційних зв’язків). І хоча 
дослідження ролі та впливу ТНК на фор-
мування інноваційного простору — це тема 
окремого дослідження, зазначимо, що саме 
діяльність ТНК дає підставу відзначати гло-
бальний інноваційний простір, оскільки ці 
структури нівелювали дію державних кор-
донів на процеси інноваційної діяльності 
[11–13].

Провідні світові інформаційні агентства 
забезпечують інформацією переважно на рів-
ні зрізу “інвестицій без зміни технологій”. На 
рівні “інноваційного зрізу” інформаційний 
глобалізм проявляється у двох тенденціях.

Перша тенденція аналогічна утворенню 
ядра інформаційного середовища за раху-
нок спеціалізованих комунікаторів. Як і у ви-
падку зрізу інвестицій без зміни технологій, 
цей процес став можливий з розвитком ІКТ і,  
зокрема, Інтернету. Проте спеціалізованими 
комунікаторами виступають не глобальні ін-
формаційні агентства, а інтегровані бази да-
них наукової інформації.

Друга тенденція — створення потужними 
ТНК власних мереж науково-дослідних під-
розділів у багатьох країнах та отримання до-
ступу до наукової інформації у багатьох міс-
цях світу через місцевих співробітників таких 
підрозділів [12].

Розглянемо детальніше обидві тенденції 
інформаційного глобалізму на інноваційних 
рівнях. У сучасному інформаційному середо-
вищі існує низка великих інформаційних сис-
тем, які пропонують доступ до реферативно-
бібліографічних і повнотекстових баз даних: 
STN International (www.stn-international.de), 
Lexis-Nexis, Dialog та ін. Наведені суб’єкти  
є системами-інтеграторами, які об’єднують 
велику кількість найрізноманітніших баз да-
них у рамках єдиного пошукового інтерфей-
су і мови інформаційних запитів. Так, напри-
клад, система STN International існує з се-
редини 80-х років ХХ ст., об’єднує у своєму  
складі понад 210 баз даних з усіх галузей на-
уки та технологій. Деякі з баз даних ретро-
спективно представляють публікації, почина-
ючи з XVII–XIX ст. У цій системі об’єднано 
бази даних понад 100 науково-дослідних та 
інформаційно-аналітичних закладів і видав-
ництв багатьох країн світу. Вона надає до-
ступ до близько 50000 періодичних видань, 
а також до патентних і науково-технічних 
архівів багатьох національних і міжнарод-
них установ. STN International пропонує як 
реферативно-бібліографічні описи наукових 
документів, так і можливість отримання по-
вних текстів через замовлення копій або че-
рез архіви електронних журналів (друкова-
них видань).

Потужною системою-інтегратором, яка 
значно полегшує і географічно розширює ін-
формаційний пошук і доступ до повних тек-
стів статей, є системи EBSCO-Host (www.
ebsco.com) та ProQuest (www.proquest.com), в 
основу яких покладено подібні принципи ро-
боти. Обидві системи надають користувачам 
доступ до колекції, що налічує понад 5000 пе-
ріодичних видань, які розміщені в різних ба-
зах даних системи.

Пошуково-інформаційна система Springer-
Link (link.springer.de) забезпечує доступ до по-
вних текстів журналів видавництва Springer, 
переважно природничих наук (медицина, фі-
зика, хімія, біологія, біохімія тощо). Також че-
рез цю систему можна отримати доступ і до 
близько 30 видань з гуманітарних наук.

Однією з найбільших інтегрованих баз 
даних на економічну тематику є RePEc (Re-
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search Papers in Economics), яка розміщена  
в Інтернеті за адресою: www.repec.org. Ця сис-
тема надає доступ до видань і дослідницьких 
робіт на економічну тематику понад 50 ви-
давництв і науково-дослідних установ з різ-
них країн.

Однак, попри велику кількість способів 
донести інформацію до читачів, зазначимо, 
що в більшості випадків до повнотекстових 
електронних наукових робіт відсутній віль-
ний доступ, оскільки на всіх ресурсах перед-
бачаються різні форми оплати. Існують мож-
ливості доступу до ресурсів, як-от участь у 
різних консорціумах або програмах. Проте 
такі програми не розраховані на індивідуаль-
них користувачів, оскільки надають доступ 
бібліотекам чи інститутам.

Наведені глобальні інформаційні ресурси 
створюють ядро інформаційного середовища 
науково-технічних досліджень, але ця інфор-
мація більше стосується власне наукової, ніж 
практичної сфери. Щодо прикладних дослі-
джень, які безпосередньо пов’язані з удоско-
наленням існуючих і впровадженням нових 
технологій, то другою тенденцією прояву ін-
формаційного глобалізму на даному рівні сві-
тового інноваційно-інвестиційного процесу є 
створення інтернаціональної системи влас-
них наукових підрозділів потужними ТНК.

Такі мережі можуть володіти досить склад-
ною структурою, однак їх особливістю є за-
критість: інформація вільно поширюється в 
дослідницькій мережі ТНК, але закрита для 
зовнішнього доступу та використання знання 
як особливого виду інформації, накопичено-
го в інших країнах через залучення до дослі-
джень місцевих наукових і технічних кадрів 
[16]. При цьому через такі лабораторії забез-
печується доступ до місцевого явного та не-
явного знання одночасно в багатьох країнах 
світу. Фактично відбувається формування 
глобальної у межах ТНК інформаційної ме-
режі, яка активно “споживає” зовнішню ін-
формацію, а власну, накопичену всередині 
мережі, в зовнішнє інформаційне середови-
ще передає вкрай рідко. Таким чином, на рів-
ні науково-технологічних досліджень інфор-
маційний глобалізм проявляється одночасно 
в двох протилежних процесах: створення гло-

бальних інформаційних мереж у рамках окре-
мих ТНК та відособленість і замкнутість та-
ких мереж відносно зовнішнього інформацій-
ного середовища.

Із взаємопов’язаності інформаційного 
простору з інфраструктурою, а останньої — 
з фізичним простором випливає, що можли-
вість генерування, зберігання та передачі ін-
формації у конкретному регіоні географічно-
го простору (останній є складовою фізичного 
простору) залежить від того, наскільки в ньо-
му розвинена інформаційна інфраструктура. 
Розвиненість останньої залежить, у свою чер-
гу, від економічного розвитку. Таким чином, 
логічно виводиться зв’язок інформаційного й 
економічного простору, який є прямо пропо-
рційним: чим більше економічно розвинений 
регіон, тим більшою кількістю інформації та 
інтенсивнішими її потоками насичена ця час-
тина інформаційного простору. Це дає під-
стави висунути тезу, що просторовий розпо-
діл інформаційного середовища за кількістю 
інформації та інтенсивністю інформаційних 
потоків має бути аналогічним просторовому 
розподілу економічного потенціалу й еконо-
мічної активності.

Оскільки останній є суттєво неоднорідним 
у розрізі географічних регіонів і окремих кра-
їн світу, то й інтенсивність інформаційних по-
токів у глобальному інформаційному середо-
вищі також неоднакова в різних країнах. Ця 
проблема отримала назву інформаційного, 
або цифрового, розриву. У свою чергу, цифро-
ві розриви можуть бути різної природи і мати 
різний вплив на формування так званих ін-
формаційних провалів у глобальному серед-
овищі інноваційно-інвестиційної діяльності 
щодо окремих країн світу чи регіонів.

Така нерівномірність потоків інформації є 
асиметрією відображення окремих країн сві-
ту і регіонів в інформаційному просторі.

Отже, в сучасних умовах відбувається  
істотний вплив інформації на збільшення де-
зорганізованості соціально-економічних си- 
стем, зокрема світових інноваційно-інвести-
ційних процесів.

Визначено, що на рівні “інноваційного зрі-
зу” інформаційний глобалізм проявляється 
у двох тенденціях. Першою є тенденція, яка 
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аналогічна утворенню ядра інформаційного 
середовища за рахунок спеціалізованих ко-
мунікаторів. Другою тенденцією прояву ін-
формаційного глобалізму на даному рівні сві-
тового інноваційно-інвестиційного процесу є 
створення інтернаціональної системи влас-
них наукових підрозділів потужними ТНК.

На даному етапі розвитку інформаційний 
глобалізм призвів до появи групи асиметрій 
у глобальному інформаційному середовищі 
інноваційно-інвестиційної діяльності. 
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Досліджено сутність поняття “глобалізація”, визначено вплив інформа-
ційного глобалізму на інформаційне забезпечення інноваційно-інвестиційної 
діяльності. Доведено істотний вплив інформації на збільшення дезоргані-
зованості соціально-економічних систем, зокрема світових інноваційно-
інвестиційних процесів.

Проанализировано понятие “глобализация” и определено влияние гло-
бализма на информационное обеспечение инвестиционной деятельнос-
ти. Доказано влияние информации на увеличение дезорганизованности 
социально-экономических систем, в частности мировых инновационно-
инвестиционных процессов.

This article analyzed the concept of “globalization”, the influence of information 
on globalism information for innovation and investment. A significant impact on 
increasing information of disorganization of social economic systems, including 
international investment and innovation processes is proved. 
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