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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЕКОНОМІКИ
В статті визначено основні інформаційно-комунікаційні ресурси та резерви національної економіки, що дозволило обґрунтувати феномен інформатизації, який виступає у вигляді соціальної діяльності на шляху
світового суспільства до інформаційної стадії розвитку.
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Цвирко Д.Л. Информационно-коммуникационные ресурсы экономики
В статье определены основные информационно-коммуникационные ресурсы и резервы национальной экономики, что позволило обосновать феномен информатизации, который выступает в виде социальной деятельности на пути мирового общества к информационной стадии развития.
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Tsvirko D.L. Information and communication resources of economy
In the article there have been defined the basic information and communication resources and reserves of national
economy. Phenomenon of informatization, that appears as social activity on the way of world society to the informative
stage of development, is grounded.
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У умовах сьогодення як важливий
інформаційно-комунікаційний
ресурс
економіки виступає наукове знання й
інформаційні ресурси. Система відносин сучасного суспільства перетворюється в напрямі
більше ефективної роботи з інформацією.
Суспільна значимість будь-якого процесу
визначається не тільки наявністю ресурсів,
умов виробництва, капіталу або грошей, але й
наявністю інформаційних ресурсів, наукових
знань і інформації. Пріоритети у виробничих
відносинах зміщаються до наукових знань і
інформації. У сучасному господарстві
суспільна
значимість
залежить
від
інформаційної сутності, тобто інформованості
суб'єкта або насиченості його інформаційними
потоками. Суспільна й економічна влада
переміщаються не до власників речовинного
капіталу, а до власників інформації, які є
освітчиними з приводу того, як найбільше
раціонально використовувати багатство в
сучасній економіці. Сьогодні самими багатими
людьми світу є ті, хто займається
інформаційним бізнесом.
Високий ступінь впливу інформації на
сучасні
соціально-економічні
процеси
підкреслюється багатьма дослідниками. Під
інформаційною економікою у вузькому змісті
розуміється «сукупність галузей економіки,
пов'язана з інформаційним виробництвом і
матеріально-технічним забезпеченням цього
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процесу» [1, с. 74]. У широкому розумінні ІЕ
розглядається як складова ІС, у якому
«соціально-економічний розвиток залежить,
насамперед, від виробництва, зберігання й
поширення
інформації
серед
членів
суспільства» [2, c. 35], а підвищення
продуктивності в «новій» економіці, у свою
чергу,
відбувається
за
допомогою
технологічного прогресу в області обробки й
передачі інформації. Тому доцільно визначити
новітні фактори і ресурси, що обумовлюють
прогрес продуктивних сил, що у свою чергу і
ставиться метою статті.
В інформаційній економіці господарська
діяльність проявляється, головним чином, у
виробництві й застосуванні накопиченої
інформації й передових інформаційних
технологій з метою підвищення ефективності
й рентабельності інших форм виробництва й
забезпечення економічного росту, а також нагромадження інформаційного капіталу і багатства (інформаційних продуктів і послуг). Обмежуючими факторами в цьому випадку виступають інформація, наукове знання, інтелект і
людський капітал. Отже, економічна й
політична влада переходить до власників
інформації й засобів її відтворення. Успіх
бізнесу починає визначатися причетністю до
світових інформаційних, комунікаційних й
цифрових мереж.
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В інформаційному суспільстві структура
творчих
продуктивних
сил
людини
актуалізується
у
формі
людських
інформаційних ресурсів (інформаційних потреб і здатностей). В інформаційному
суспільстві людина являє собою багатогранну
особистість як вирішальний творчий фактор і
головний інформаційний ресурс суспільства.
У сучасній соціально-економічній системі нового типу, що має надзвичайно складну структурно-функціональну організацію, людина
виконує різноманітні функції, відіграє
різноманітні суспільні ролі.
У рамках інформаційної парадигми
соціально-економічного розвитку [3] можна
припустити, що відтворення є системою
цілісно організованих структур і елементів, що
функціонує і розвивається відповідно до
об'єктивних законів прояву інформації. У такій
системі обмін інформацією, енергією й речовиною із зовнішнім середовищем не може
відбуватися вільно й стихійно, а здійснюється
в границях, обумовлених усвідомленими
цілями
й
інтересами
розвитку
й
детермінованих типом, рівнем, видом і формою її конкретного існування.
Інформаційна парадигма базується на наступному фундаментальному положенні:
субстанцією
різноманітних
соціальноекономічних явищ і процесів є інформація і
комунікативні процеси і усі їх прояви.
Різноманітні
політичні,
соціальні,
психологічні, економічні явища (процеси) мають інформаційну природу або інформаційно
задану генетичну основу. Інформаційну природу мають і економічна динаміка, і динаміка
соціальних процесів.
Якщо в якості системоутворюючого принципу й основи відтворення розглядати
інформаційний критерій (спосіб збору, виробництва, аналізу, використання доцільної
інформації і управління інформаційними процесами в суспільстві), то можна розробити
класифікацію стадій або етапів розвитку
людської цивілізації. Кожна із цих стадій тісно
взаємозалежна зі зміною способів відтворення,
які супроводжують доцільність інформації, що
визначається еволюцією технологічного базису відтворення суспільства.
Щоб здійснити процес відтворення свого
різноманітного громадського життя, і, насамперед, соціально-економічного, люди вступають у певні зв'язки й відносини, в рамках таких, що утворюють єдину цілісну систему,
існує їхнє відношення до навколишнього світу
й природи. Погоджуючись із С. Дятловим,

відзначимо: «Зв'язки й відносини такого роду
мають
інформаційну
природу,
тобто
поєднанням всіх відносин між людьми із приводу відтворення їх багатогранного громадського життя є інформаційною взаємодією,
обміном інформацією, її нагромадженням, виробництвом, аналізом, відбором і споживанням» [3, с. 79].
Зростання ролі інформації в суспільноекономічному розвитку і його прискорення на
цій основі привело до соціотехнічного процесу
інформатизації суспільства. Як соціальний
феномен інформатизація виступає у вигляді
соціальної діяльності, орієнтованої на кінцеву
мету –
трансформацію
людства
в
інформаційну цивілізацію з гуманістичним і
раціональним суспільним устроєм. Суть цієї
діяльності полягає в оволодінні соціальною
інформацією як найважливішим ресурсом розвитку за допомогою засобів інформатики [4,
с.45].
Для відбиття постіндустріального розвитку
Белл запропонував застосовувати традиційні
показники економічного розвитку, наприклад
ВНП, і переглянути систему національних
рахунків (СНР) з урахуванням витрат і вигід.
«Система національних рахунків повинна починатися із серії соціальних індикаторів, що
повинна дати нам більше широкий і більше
збалансований розрахунок економічного прогресу в тому розумінні, у якому ми розуміємо
його» [5, c.116]. Белл вважав, що зусилля по
створенню системи національних рахунків
варто спрямувати на досягнення чотирьох основних цілей: а) вимір соціальних витрат і
вигід від нововведень; б) вимір соціальних
хвороб (тобто злочинності, розлучень);
в) створення «бюджетів досягнутого» з метою
визначення соціальних потреб (тобто забезпечення житлом, освітою); г) пошук індикаторів
економічних можливостей і соціальної
мобільності.
Доцільність обліку в системі національних
рахунків соціальних потреб може бути
підтвердженою і дослідженнями Дж. Кейнса
[6, с.103-110], присвяченими виявленню основних стимулів чи цілей (прагнень), які спонукують людей утримуватися від витрати
одержуваних коштів і носять суб'єктивний
характер. Про доцільність включення в СНР
аналізу особливостей поведінки господарюючих суб'єктів писав А. Маршалл [7, c.117]. Ця
пропозиція актуальна й сьогодні й одержала
свій розвиток у сучасній світовій практиці
відповідно до проекту СНР ООН, затвердженим в 1993 р. [8]. Розрахунок ВВП провадить-

Экономика Крыма №4 (45), 2013 год

161

УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
ся
трьома
методами:
виробничого,
розподільного і кінцевого використання (табл.
1). Одночасно в нову концептуальну модель

міжгалузевого балансу (ММБ)
нематеріальні послуги [9, с.12].

вводяться

Таблиця 1
Методологічні засади побудови системи національних рахунків (СНР) і балансу національного
господарства (БНГ)
Засади побудови БНГ
Марксистська концепція трактування суспільного
виробництва, згідно з якою у структурі суспільного
виробництва ключову роль відіграє матеріальне виробництво. Воно бере участь у створенні сукупного
суспільного продукту (ССП) і національного доходу
(НД).
Первинними є доходи працівників сфери
матеріального виробництва (розподіл). Всі інші
категорії працівників формують структуру
вторинних доходів, що отримано в результаті
перерозподілу
Результат виробничої діяльності формується з урахуванням не лише кінцевого продукту, а й проміжного
споживання у сфері матеріального виробництва

Світова тенденція переходу на СНР, методика складення яких певним чином
відрізняється від традиційного балансу
(табл.1) втілюється і в українську економіку. У
міру переорієнтації економічної системи
України із планово-командних на ринкові
принципи господарювання, використовуваний
раніше баланс народного господарства (БНГ)
перестав задовольняти зростаючі потреби
суб'єктів економічної й господарської
діяльності в інформації. Це привело до того,
що з'явилася доцільність переходу на нову
форму обліку й розрахунку макроекономічних
показників.
Можна виділити три основні групи
факторів, що впливають на розвиток продуктивних сил, суспільних інститутів, обумовлених формуванням нових умов господарювання, відмінних від індустріальної економіки [10,
c.78-79]:
1. Першу групу створюють технологічні
фактори. Це обумовлено появою й прогресом
нових
технологій –
інформаційнокомунікаційних, комп'ютерних, засобів зв'язку
й т.п.
2. До другої групи можна віднести
соціально-економічні фактори, які пов'язані з
інституціональними відносинами і їхньою
трансформацією.
3. До третьої групи варто віднести фактори, що визначають посилення соціалізації
економіки з умов сучасного періоду НТП.
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Засади побудови СНР
Розширене трактування суспільного виробництва,
згідно якої у виробництві національного доходу беруть участь усі галузі матеріального і нематеріального
виробництва
Продуктивною вважається будь-яка економічна
діяльність, що приносить доход суб’єктам цієї
діяльності. Тобто, критерієм продуктивності праці
вважається одержання доходу. Первинні доходи трактуються як такі, що отримані в результаті первинного
розподілу ВВП і включають доходи усіх суб’єктів
НЕ.
Результатом виробничої діяльності є кінцевий продукт усіх галузей народного господарства

Істотний
імпульс
становленню
інформаційної економіки надає розвиток
інтелектуального потенціалу суспільства, для
забезпечення успішного формування якого
доцільне впровадження таких принципів, як
[11,
с.119-124]:
свобода
творчості;
недоторканність інтелектуальної власності;
непротиставлення
інтелектуалізації
суспільства загальним прогресивним змінам,
їхня синхронізація й взаємодоповнення; налагодження взаємозв'язку й відповідності
інтелектуалізації й інформатизації; створення
нових складових структурних утворень на
основі інтелектуального капіталу; активна
участь країни в міжнародному поділі праці.
Поряд із процесом інтенсифікації виробництва інформації, виникає проблема
інформаційної культури, що Е. Семенюк
визначає як рівень практичного досягнення
«інформаційної
взаємодії
й
всіх
інформаційних відносин у суспільстві, міра
досконалості
в оперуванні будь-якою
необхідною інформацією» [12, с. 2]. При цьому М. Коляда [13, с. 22] розрізняє
інформаційну
культуру
відносин
і
інформаційну культуру знань.
Придбання інформацією статусу центрального поняття інформаційної економіки обумовлено
об'єктивними
передумовами
соціально-економічного розвитку, серед яких
відзначимо прогрес продуктивних сил, посилення впливу НТП на економічні процеси, основне
значення
науково-інформаційних
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факторів у всіх сферах життєдіяльності
соціуму, наростання темпів інформатизації
економіки й суспільства й, як результат,
перехід до нової стадії соціально-економічної
організації суспільства.
Структурні зміни в економіці привели до
збільшення частки галузей, пов'язаних з обробкою, створенням і розподілом інформації, і
до росту обсягів виробництва наукомісткої
продукції. Це у свою чергу відображається на
обсягах і структурі інвестицій, у яких зростає
частка вкладень у сектор нових технологій.
Так, в 1991 р. видатки американських
компаній на придбання інформації й
інформаційних продуктів склали 112 млрд.
дол., перевищивши витрати на основні фонди
на 5 млрд. дол. [14, с.374-375]. При цьому на
США доводиться близько 40% всіх світових
видатків на нові технології, а друге місце
займає Німеччина – 6,6% [15, с.7]. Близько
40% всіх інвестицій в американську економіку
спрямовується в галузь інформаційних
технологій, а в Японії ця цифра не перевищує
20% [16, c.20]. Зростає потік інвестицій і в
людський капітал, зокрема рівень освіти, з тієї
причини, що інтелектуальна праця стає більше
затребуваним
у
сучасних
соціальноекономічних умовах. Звідси підвищується
роль галузей, що забезпечують відтворення
людських ресурсів, серед яких охорона
здоров'я, освіта, раціональне дозвілля й т.п.
У країнах Європи та США становлення
інформаційного ринку почалося вже давно,
чому сприяла соціально-економічна система
ринкових відносин і розуміння сутності
інформації як стратегічного ресурсу держави,
що, фактично,є сировиною, основою для виготовлення інформаційної продукції та надання
послуг.
Формування
та
підтримка
інформаційного ринку – одне з основних завдань Національної програми інформатизації
[17]. Роль інформаційного ринку полягає не
лише в інформаційному забезпеченні процесів,
що відбуваються в економіці, а й у
забезпеченні інформаційно-комунікаційного
розвитку, подоланні ізоляції суб’єктів завдяки
підключенню споживачів до комунікаційних
засобів та мереж [18]. Глобалізація
інформаційного простору активізує не тільки
процес обміну інформацією, а й усіма
об’єктами інформаційного ринку, що надає
можливість забезпечити його розвиток у межах країни, зміцнити її конкурентні позиції на
міжнародній арені, а також, завдяки особливій
ролі таких об’єктів у створенні та
розповсюдженні знань, створити додаткові

переваги у процесі трансформації економіки в
економіку, засновану на знаннях.
Інформаційно-комунікаційні
продукти,
технології та комунікації забезпечили
можливість становлення специфічних форм
державних інституцій, наприклад «електронна
держава» (е-Russia, е-USA).Отже, держави
використовують
можливості
глобальної
мережі Інтернет і іншої інформаційної
продукції для організації доступу широкого
загалу до державної інформації [17].
Розуміння
необхідності
розвитку
інформаційного ринку в Україні вплинуло на
формування відповідних напрямів державної
політики, про що свідчить низка прийнятих
законів з питань інформатизації. Зокрема, у
Законі України «Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 20072015 роки» запропоновано розглянути
можливість включення до валових витрат таких, що спрямовуються на фінансування ІКТ –
орієнтованих навчальних закладів і підрозділі,
а також підвищення кваліфікації працівників
ІКТ сфери; стимулювання підприємств, які
здійснюють діяльність у сфері інформатизації;
створення
технопарків,центрів
високих
інформаційних технологій [19].
Висновки. Доведено, що основоположною
субстанцією
різноманітних
соціальноекономічних явищ і процесів є інформація і
комунікативні процеси і усі їх прояви.
Різноманітні
політичні,
соціальні,
психологічні, економічні явища (процеси) мають інформаційно-комунікаційну природу або
інформаційно задану генетичну основу.
Інформаційну природу мають і економічна
динаміка, і динаміка соціальних процесів.
Якщо в якості системоутворюючого принципу й основи формулювання напрямів
реалізації соціально-економічної політики розглядати
інформаційно-комунікаційний
критерій (спосіб збору, виробництва, аналізу,
використання
доцільної
інформації
і
управління інформаційними процесами в
суспільстві) і створювати відповідні своєчасні
важелі, то можна розробити класифікацію
стадій або етапів розвитку людської
цивілізації. Кожна із цих стадій тісно
взаємопов’язана
зі
зміною
способів
відтворення, які супроводжують доцільність
інформації, що визначається еволюцією
технологічного
базису
відтворення
суспільства. Саме такий підхід обумовлює подальший науковий пошук автора.
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