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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тенденції розвитку економічних процесів доводять,

що інформація пронизує практично всі сфери економі&
ки. У зв'язку з цим розгляд питання інформаційної взає&
модії економічних суб'єктів не буде повним без дослід&
ження інформаційних технологій. Їхнє застосування
безпосередньо впливає на викривлення інформаційно&
го поля та на розповсюдження і передачу інформації як
у просторі, так і в часі. У сучасному інформаційному
суспільстві несанкціоноване проникнення до інформа&
ційних ресурсів є одним із найпоширеніших злочинів.
Інформація проникає в усі напрями діяльності держа&
ви, суспільства, громадянина. Отже, як держава, так і
окремі підприємства чи організації приділяють значну
увагу забезпеченню належного захисту відповідних
інформаційних систем. У суспільстві все більше набува&
ють значення інформаційно&комунікаційні технології,
що лежать в основі багатьох управлінських, соціальних
процесів. Подібні технології відіграють значну роль в
єдиних системах енергопостачання, системах руху по&
вітряним і залізничним транспортом. При проектуванні
інформаційно&комунікаційних технологій необхідно
враховувати фактор ризику і докладати зусиль для його
мінімізації, або, інакше, забезпечити безпеку ІКТ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій вітчизняній та зарубіжній економічній

літературі є значна кількість робіт, присвячених дослі&
дженню проблем інформації, інформаційних ресурсів і
інформаційно&комунікаційних технологій та їхній ролі
в економічних процесах [3; 6; 12]. Однак у зв'язку з тим,
що в їхньому висвітленні прослідковується багато не&
визначеностей та неузгодженостей, що певною мірою
обумовлює актуальність їхнього детального досліджен&
ня, ці питання є досить новими і одночасно з цим вони
наділені великою динамікою розвитку.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження питання підвищення

ефективності суспільного виробництва через інфор&
маційні та інформаційно&комунікаційні технології як
одного із головних факторів впливу.

МАТЕРІАЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нинішніх умова все більшу роль в економічному

розвитку суспільства і функціонуванні підприємств
відіграють інформаційно&комунікаційні технології
(ІКТ). З появою нових інформаційних технологій, зас&
нованих на широкому впровадженні засобів обчислю&
вальної техніки, зв'язку, систем телекомунікацій, інфор&
мація стає постійним і необхідним атрибутом забезпе&
чення діяльності держави, юридичних осіб, громадсь&
ких об'єднань. Інформаційно&комунікаційні технології
в державних установах вже стали частиною повсякден&
ного життя. Як наслідок, нормальне життя суспільства
все більш залежить від правильності функціонування
інформаційно&комунікаційних технологій. Більш того,
вони стають найважливішим об'єктом для атаки з боку
сил, ворожих для суспільства (або окремої держави).
Інформаційна сфера стає не тільки однією з найважли&
віших сфер міжнародного співробітництва, але й об'єк&
том суперництва.

В останнє десятиріччя в найрозвиненіших країнах
управління виробництвом переводиться на творчі інфор&
маційні технології нового вищого рівня. Вони охоплю&
ють новий інформаційний цикл — напрацювання інфор&
мації, її передачу, переробку використання для перетво&
рення об'єкта, досягнення нових вищих цілей [12].
Підсистема інформаційної системи управління підприє&
мством покликана підвищувати рівень і авторитет авто&
матизованих систем організаційного управління [3].

Інформаційний вплив на державу, суспільство, гро&
мадянина зараз більш ефективний, ніж політичний, еко&
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номічний і навіть воєнний. Країни з більш розвиненою
інформаційною інфраструктурою, встановлюючи тех&
нологічні стандарти й надаючи покупцям свої ресурси,
визначають умови формування і діяльності інформац&
ійних структур в інших країнах, суттєво впливають на
розвиток їхніх інформаційних сфер [4].

Серед основних тенденцій розвитку сучасних інфор&
маційних технологій можна виділити такі: створення
єдиного об'єднаного інформаційного середовища; мож&
ливості доступу до зовнішніх джерел інформації; впро&
вадження інтелектуальних творчих засобів обробки
інформації; конвергенція та інтеграція спеціалізованих
інформаційних систем [1].

При розгляді визначення інформаційно&комунікац&
ійних технологій слід зазначити, що інформаційні тех&
нології і телекомунікації в загальному розумінні — це
просто передача інформації, невід'ємні один від одного.

Ряд вчених, авторів наукових праць під інформаційною
технологією розуміють всю "сукупність форм, методів, за&
собів автоматизації інформаційної діяльності в різних сфе&
рах та, в першу чергу, в організаційному управлінні" [4; 5].
При цьому вони обмежуються лише питаннями автомати&
зації управління, планування та проектування.

У своїх дослідженнях У. Макгован визначає інфор&
маційні технології як "обчислювальні можливості, по&
множені на електронні бази даних і пов'язані воєдино
передовими телекомунікаційними системами" [5]. Виз&
начення інформаційно&комунікаційних технологій в
інших виданнях наводиться "як використання обчислю&
вальної техніки і систем зв'язку для створення, збору,
передачі, зберігання та обробки інформації для всіх
сфер суспільного життя" [11]. Необхідно зазначити, що
у наведених авторів є переваги в тому, що вони розши&
рили поняття ІКТ, віднесли його до усіх сфер суспіль&
ного життя. Розглядаючи наукові праці дослідників цьо&
го питання, можна стверджувати, що вони [8] ввели по&
няття ІКТ та виділяють такі базові технології: техноло&
гія мікроелектронних компонентів, технологія забезпе&
чення; технологія програмного забезпечення; техноло&
гія комунікацій. Але, аналізуючи наведений перелік тех&
нологій, необхідно додати, що таке визначення вба&
чається нам достатньо вузьким та обмеженим, а трак&
тування дещо обмеженим у двоякому розумінні: в істо&
ричному плані ІКТ розглядаються як явище, характер&
не лише для нинішнього рівня розвитку людської циві&
лізації; ІКТ засновуються на досягненнях техніки та не
враховують її подальший можливий розвиток у часі, ІКТ
як явище є кон'юнктурним.

З цих причин вони не розкривають всієї суті цієї еко&
номічної категорії, що необхідно для більш повного
розуміння питань сучасного економічного розвитку.
Визначення ІКТ як технологій, орієнтованих на отри&
мання, обробку і розповсюдження (передачу) інфор&
мацій [8] у нашому розумінні є більш адекватним. Про&
аналізувавши певну частину наукових джерел, можна
зробити висновок: у цілому інформаційно&комунікаційні
технології можна визначити як сукупність методів і
принципів, що лежать в основі збору, обробки, передачі,
зберігання і представлення інформації у всіх сферах
людської діяльності.

У вищенаведеному визначенні під інформацією ро&
зуміється ідеальна інформація, матеріалізована у різні
форми вторинної. Треба наголосити, що під передачею
розуміється не лише передача у просторі, але й в часі, у
силу того, що інформація нерозривно пов'язана з пам'ят&
тю, а носій інформації (пам'ять) завжди переміщається
в часі. Інформаційно&комунікаційні технології відігра&
ють подвійну роль.

1. Вони відповідальні за передачу між людьми опе&
ративної інформації, необхідної для здійснення ними
поточної діяльності.

2. На ІКТ покладено завдання передачі інформації
в часі, тобто вони відповідальні за передачу тієї форми
інформації, яка зветься знаннями.

У відповідності до цієї подвійної функції і вияв&
ляється подвійна функція взаємодії ІКТ з людським сус&
пільством та, відповідно, з економіку в цілому. Подвій&
ність полягає в наступному.

По&перше, це взаємодія на речовинні фактори сус&
пільного виробництва, але не прямо, а через людину,
через особистий фактор виробничих сил.

По&друге, це вплив на швидкість та обсяги інфор&
мації, що передається між людьми в процесі взаємодій,
у тому числі й економічних.

ІКТ, у свою чергу, об'єднують у собі дві протилеж&
ності: накопичення (зберігання) інформації; розповсюд&
ження (передача) інформації. Ці протилежності одно&
часно перебувають у нерозривній єдності, оскільки збе&
рігання інформації — це її передача, як мінімум, в часі,
а інша інформація перед тим, як буде передана куди&не&
будь, має бути збережена на носіях, а при передачі у
просторі вона також передається в часі. Та сторона ІКТ,
яка пов'язана з передачею інформації у просторі, в ос&
новній своїй масі домінує у стосунках між людьми і,
відповідно, буде мати суттєві переваги при економічній
взаємодії суб'єктів господарювання. ІКТ проявляють
себе в економічних відносинах: у передачах інформації
між суб'єктами цих відносин, у вирівнюванні або ство&
ренні викривлення економічного інформаційного поля.

Можна також додати, що інформацією, яка цирку&
лює між суб'єктами цих відносин, є насамперед опера&
тивна інформація. Інтенсифікації економічної взаємодії
сприятиме розвиток тієї сторони ІКТ, яка є відповідаль&
ною за передачу інформації в просторі, вдосконалення
її методів, способів. Вплив цієї сторони ІКТ виявить пе&
реваги передусім у сферах розподілу, обміну та спожи&
вання, менше торкаючись безпосередньо виробництва.

На виробничі сили суспільства впливає інша сторона
ІКТ, пов'язана з накопиченням (зберіганням) інформації.
Розвиток цієї сторони ІКТ впливає, насамперед, на
швидкість накопичення знань. Такий аспект ІКТ стосуєть&
ся саме основи матеріального виробництва — безпосе&
реднє виробництво, тобто впливає на розвиток виробни&
чих сил суспільства. У зв'язку з цим, виникає необхідність
визначеного перегляду такого фактора, що характеризує
суспільний розвиток як ступінь розвитку ІКТ.

У розвитку виробничих сил і економічних відносин,
де ставиться питання розгляду такого фактора, який ха&
рактеризує суспільний розвиток як ступінь розвитку ІКТ,
виникає необхідність перегляду ролі і значення ІКТ. Фак&
тором, що не просто характеризує рівень виробничих сил
в суспільстві, а й пронизує всю структуру суспільного
розвитку, є ступінь розвитку ІКТ. ІКТ виступають од&
ним з основних факторів розвитку суспільства, оскільки
відповідають за взаємодію людей між собою.

Накопичення знань і розвитку виробничих сил сусп&
ільства перебувають у певній залежності від суспільного
життя, заснованого на способах збору, обробки, зберіган&
ня і передачі інформації від одного індивіда до іншого.

Інформаційно&комунікаційні технології лежать в
основі розвитку виробничих сил і одночасно з цим ви&
робничі сили є рушієм розвитку ІКТ, але при цьому ос&
танні є більш первинними для матеріальної сторони ви&
робничих сил. З цього приводу можна сказати, що ІКТ
— це глибинний фактор розвитку виробничих сил.

Необхідно зазначити: ІКТ впливає на економічні
відносини, їхню інтенсивність, оскільки безпосередньо
вони відбивають взаємодію людей між собою. Одночас&
но це суто загальна категорія, адже вона пронизує не
лише сукупність матеріально&економічних відносин, але
й інші суспільні відносини. Таким чином, можна ствер&
джувати, що ІКТ виступають фундаментальною осно&
вою життя суспільства, безпосередньо впливаючи як на
виробничі сили, так і на розвиток економічних відно&
син, а також і на інші сфери суспільного життя, отри&
муючи активний зворотний вплив.

Очевидно, що саме ІКТ характеризують людське
суспільство на всіх етапах його розвитку, а лише на су&
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часному етапі стають основою всього суспільства та
набувають у порівнянні з минулими періодами принци&
пово нового якісного рівня. Також можна говорити про
інформаційно&комунікаційний підхід до розвитку еко&
номіки, не відкидаючи при цьому інформаційний і циві&
лізаційний підхід.

Розглядаючи їхній вплив на накопичення структур&
ної інформації і, як наслідок, на виробничі сили сусп&
ільства, на інтенсифікацію виробничих відносин, у чому
і визначається подвійність ІКТ, можна спостерігати
інформаційно&комунікаційний підхід. Доцільним вба&
чається виділення двох векторів впливу на суспільний
розвиток ІКТ у відповідності до вищенаведеної под&
війності останніх — це структурний вектор, що описує
вплив тієї сторони ІКТ, яка відповідальна за накопичен&
ня структурної інформації (знань) у суспільстві та опе&
ративний вектор, що описує вплив тієї сторони ІКТ, яка
впливає на циркуляцію оперативної інформації в
суспільстві.

Характерною особливістю структурного вектора
впливу ІКТ є те, що можна виділити таку тенденцію:
перехід ІКТ, відповідальних за накопичення (зберіган&
ня) на новий якісний рівень, у подальшому супровод&
жується переходом виробничих сил на новий якісний
рівень. Необхідно додати, що вплив структурного век&
тора ІКТ прослідковується насамперед на матеріальну
сторону виробничих сил, при цьому вплив є не прямим,
а опосередкованим через людину. У сфері взаємодії еко&
номічних суб'єктів та, в першу чергу, у сфері оборот&
ності прослідковується вплив оперативного вектора
ІКТ.

На інтенсифікацію цієї взаємодії суттєво вплинув
якісний скачок у технології ІКТ оперативного векто&
ра. Можна навести такий приклад: поява писемності
відкрила можливість організації територіально поши&
рених держав, а поява телефонного та радіозв'язку
вплинула на формування монополій. Розвитку транс&
національних корпорацій, великих холдингів, а також
інтернаціоналізації господарського життя сприяла
поява та розвиток електронних комунікацій. Дослід&
жуючи наукові праці з цього питання, необхідно
відмітити, що телекомунікації певним чином зумовлю&
ють ефективність багатьох інших секторів економіки,
наприклад, банківської справи, пасажирських та ван&
тажних перевезень. Отже, сьогодні відбувається пере&
творення інформації в товар та створення міжнарод&
ного інформаційного ринку [9].

Останніми роками пройшли одночасно дві якісні
зміни векторів ІКТ — як структурного, так і оператив&
ного. Накопичення структурної інформації підійшло до
межі якісних змін як з боку пізнання суспільства, так і з
боку пізнання природи. У суспільстві це є причиною
істотних змін, отже, можна констатувати перехід на но&
вий рівень цивілізації — інформаційно&комп'ютерний.

Характерною ознакою переходу суспільства до
нової суспільно&економічної формації є становлення
інформаційного суспільства, зміни, що відбуваються в
соціальному житті, просування до послідовного госпо&
дарювання. Все це викликає утруднення при економіч&
ному аналізі процесів, що відбуваються.

ВИСНОВКИ
Спостереження за розвитком інформаційно&кому&

нікаційних технологій та проведення аналізу розвитку
ІКТ лежить в основі довгострокового прогнозування
розвитку суспільства. У відповідності до концепції цик&
лічної динаміки та інноватики основними факторами
економічного зростання стали відповідні технологічні
уклади.

Прогнозуючи розвиток перспективного укладу,
можна застосувати відповідні дії з оптимального роз&
витку економіки.

У суспільстві можуть відбуватися великі техно&
логічні зрушення при розвитку відповідних ІКТ,

отже, прогнозуючи розвиток тих чи інших ІКТ, мож&
на передбачити можливі піднесення в економіці.
Немає необхідності розглядати, завдяки якій техно&
логії відбуватиметься підйом. Достатньо спрогнозу&
вати можливий розвиток ІКТ, а уже за їхнім розвит&
ком безпосередньо будуть проходити структурні
зміни в економіці. Таким чином, можна зробити вис&
новки.

Аналізуючи вплив ІКТ на розвиток суспільства та
економічні відносини, можна виділити два вектори:
структурного та оперативного впливу.

До різкої інтенсифікації процесів накопичення
структурної інфо&рмації в суспільстві та змін виробни&
чих сил, які ведуть до зміни техніко&економічних ук&
ладів, призводять до якісних змін першого.

До інтенсифікації взаємодії економічних агентів,
насамперед, у сфері обігу, призводять якісні зміни дру&
гого.

Оснащення інформаційними та комунікаційними
технологіями має упроваджуватися та вдосконалюва&
тися на кожному господарюючому суб'єкті, оскільки
таке оснащення дозволяє економити управлінські та
інші витрати, значно підвищує ефективність проектно&
конструкторських робіт, забезпечує ефективне плану&
вання, підвищуючи потенціал виробництва. У той же час
впровадження інформаційних систем через інформа&
ційно&комунікаційні технології, як правило, призводить
до синергетичного ефекту в успішній діяльності органі&
зацій завдяки підвищенню ефективності управління,
викликаною конвергенцією використаних інформацій&
них технологій.
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