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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку світового господарства

принципово важливим чинником економічного зростан�
ня є інноваційна та науково�технічна політика держави.

Одними з інноваційно пріоритетних галузей еконо�
міки є галузі інформаційної сфери та інформатизація.
Зростання ролі інформатизації в діяльності суспільства,
функціонування інформаційних систем, їх використан�
ня в економічній діяльності потребує більш глибокого
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Місце інформації в економічній системі та функціо�

нування інформаційного ринку в умовах сучасних світо�
господарських процесів, у тому числі в контексті гло�
бального економічного розвитку, знайшло належне вис�
вітлення у працях таких вчених, як О. Довгаль [5], Д. Ду�
бов [7], К. Бєліченко [3], С. Гатеж [11], А. Гафіяк [10],
A. Голіков [4], С. Гнатюк [7], О. Ожеван [7], В. Сідоров
[4], Н. Казакова [4], Ю. Козак [8], Н. Логвінова [8],
А. Філіпенко [9], О. Фінагіна [10], А. Чорна [11], С. Яку�
бовський [8].
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Водночас залишається багато невирішених питань
щодо співвідношення інтеграційних процесів і процесів
інформатизації світового господарства, зокрема в кон�
тексті становлення нової економіки знань, що зумови�
ло актуальність обраної теми дослідження у теоретич�
ному і практичному плані.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Автор статті поставив собі за мету розглянути зміст

інформатизації та інформаційного суспільства, а також
дослідити особливості розвитку світового ринку інфор�
маційно�комунікаційних технологій в сучасних умовах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Стан IT�індустрії, інформатизації в економічному

розвитку будь�якої країни займає важливе місце. Ще у
1977 р. спеціальна комісія сенату США зробила виснов�
ки про перспективи розвитку науки та технології, яким
буде приділено більше уваги, ніж будь�якому іншому
складнику національної політики або національних про�
грам [12]. Було відмічено, що "у передових країнах роз�
виток інформатизації, розробка та впровадження тех�
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нологічних інновацій — вирішальний фактор соціаль�
ного й економічного розвитку, гарантія економічної
безпеки". Так, наприклад, у США приріст національно�
го доходу на душу населення за рахунок цього фактора
в останні роки становить до 90 % [12]. Отже, у сучасно�
му світовому просторі рівень інформатизації стає вирі�
шальним у визначенні рівня економіки держави.

Але існуючі методологічні підходи не пов'язують
перехід економіки до інформаційної стадії розвитку з
процесами еволюційних змін в ринкових інститутах,
викликаних зростаючої значимістю інформаційних ре�
сурсів в економіці та поширенням інформаційних тех�
нологій. Удосконалення методологічних підходів та їх
адаптація до сучасних соціально�економічних процесів
вітчизняної економіки в умовах інформатизації суспіль�
ства має практичну значимість при виявленні особли�
востей становлення інформаційної економіки України,
як й інших постсоціалістичних держав, а також країн
світу. Вивчення цих особливостей допоможе виробити
правильну стратегію інформатизації країн світу в умо�
вах глобального економічного розвитку.

Дослідниками було удосконалено понятійно�катего�
ріальний апарат дослідження інформатизації світового
господарства [3—5]. Визначено наступні поняття: інфор�
маційна макроформація — формація взаємодії мережі
Інтернет з матеріальним світом, характерною ознакою
якої є процес радикальної модифікації принципових еле�
ментів цивілізаційної системи, визначальним вектором
розвитку якої стає людина — джерело творчого капіта�
лу, знань і досвіду, в якій міжнародний трансфер знання
стає основним джерелом підвищення технологічного
рівня, і як наслідок — добробуту країн, які в ньому бе�
руть активну участь [3—5]. Вченими було досліджено
поняття інтеграційно�технологічного кластера, під яким
визначається спільність інформаційної та технологічної
інфраструктури виробництва і поширення інформацій�
них знань, баз даних, а також стандартів якості, операцій
і процедур суб'єктів, входження яких у структуру клас�
терів відбувається в момент їх включення в технологіч�
ний ланцюг "виробництво — трансфер — споживання"
знання за умов, коли різні канали комунікації в соціаль�
ному і економічному контексті забезпечують ефектив�
ний інтерсуб'єктний трансфер норм, практик і компе�
тенцій, а також координацію процесів навчання [3—5].

Аналіз еволюції та впровадження інформатизації
свідчить про те, що у розвинених країнах світу відбувся
перехід від індустріальної до інформаційної сервісно�
технологічної економіки, при цьому більша частина ВВП
забезпечується діяльністю з виробництва, обробки, збе�
рігання та поширення інформації та знань. Ключовою
основою переходу до суспільства знань було усвідомлен�
ня урядами важливості побудови інформаційного су�
спільства. Еволюційний розвиток світової економіки ос�
танніми роками визначається істотним впливом інфор�
маційно�комунікаційних технологій, їх широким викори�
станням у всіх сферах людської діяльності. Основними
термінами, поняттями еволюційних процесів, що розгля�
даються, є "інформатизація", "інформаційні технології",
"інформаційне суспільство", "суспільство знань" [7, с. 64].

При проведенні аналізу треба враховувати, що від�
бувається і еволюція термінів, понять. Поняття "інфор�
матизація" найчастіше розглядається як процес широ�
комасштабного використання ІТ у всіх сферах соціаль�
но�економічного, політичного та культурного життя
суспільства з метою підвищення ефективності викори�
стання інформації та знань для управління, задоволен�
ня інформаційних потреб громадян, організацій і дер�
жави та створення передумов переходу держави до
інформаційного суспільства [6]. Однак треба відмітити,
що термін "інформатизація" знайшов широке поширен�
ня лише в Росії, країнах колишнього СРСР та Китаї. Це
було пов'язано, по�перше, з недостатньою розроблені�
стю в 80—90�х роках минулого століття глосарію за те�
матикою "інформаційні технології" та "інформаційне

суспільство", по�друге, з деякими специфічними особ�
ливостями розвитку інформаційно�комунікаційних тех�
нологій у цих країнах. Вони характеризувалися висо�
ким рівнем розвитку прикладних і спеціалізованих апа�
ратно�програмних комплексів і вкрай слабкою телеко�
мунікаційною інфраструктурою, яка ставала гальмом
гармонійного розвитку інформаційного суспільства.
Враховуючи значний прогрес в зазначених вище краї�
нах в еволюційному напрямку, який розглядається, дані
терміни стають все більш ідентичними [6].

У кінці ХХ�го століття науково�технічний прогрес
спричинив глобальну інформатизацію світогосподарсь�
кого розвитку [11]. В світовому господарстві інформа�
тизація стала одним з важливіших факторів підвищення
ефективності суспільного виробництва. Інформаційні
ресурси та технології є необхідною умовою ефективної
діяльності в усіх сферах життя суспільства [10, с. 61].

Пріоритетні напрями інформатізації світового гос�
подарства випливають з наступних визначень:

— інформатизація — сукупність взаємопов'язаних
організаційних, правових, політичних, соціально�еконо�
мічних, науково�технічних, виробничих процесів, що
спрямовані на створення умов для задоволення інфор�
маційних потреб громадян та суспільства на основі ство�
рення, розвитку і використання інформаційних систем,
мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які по�
будовані на основі застосування сучасної обчислюваль�
ної та комунікаційної техніки;

— засоби інформатизації — електронні обчислювальні
машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше за�
безпечення, інформаційні системи або їх окремі елемен�
ти, інформаційні мережі і мережі зв'язку, що використо�
вуються для реалізації інформаційних технологій;

— інформаційна технологія — цілеспрямована
організована сукупність інформаційних процесів з ви�
користанням засобів обчислювальної техніки, що забез�
печують високу швидкість обробки даних, швидкий по�
шук інформації, розосередження даних, доступ до дже�
рел інформації незалежно від місця їх розташування [1].

Таким чином, пріорітетні напрями інформатізації
світового господарства — це удосконалення, розвиток
складових наведених вище процесів, засобів інформати�
зації й інформаційних технологій, а також їх інтеграція.
Важливим є динаміка глобального економічного розвит�
ку у контексті інформатизації світового господарства.

Інформатизація глобального економічного розвит�
ку безпосередньо пов'язана з трансформацією процесів
в інформаційній економіці, або економіці знань. У ро�
ботах досліджувалися теоретико�методологічні засади
становлення інформаційної економіки, а саме концеп�
туальна архітектура інформаційної економіки, модель
багатовекторного простору економіки знань, концеп�
туальна схема моделі виробництва кодифікованого,
неявного, кодифікованого знання з неявним компонен�
том, на основі яких формується комплексний конструкт
ландшафту трансферу знання як узагальненої схеми
формування базисних передумов становлення інформа�
ційної економіки знань. Вченими досить грунтовнодос�
ліджено теоретичні засади інформаційної економіки, а
саме трактування поняття "інформаційна економіка" як
у загальному вигляді (особливий режим ациклічного
неіфляційного зростання, а також система виробницт�
ва і розповсюдження інновацій, забезпечення науково�
технологічного прогресу через синергетичне об'єднан�
ня її компонентів: інформаційного, мережевого і когні�
тивного), так і у широкому (інформаційний тип макро�
економічного розвитку, за якого довгострокове зрос�
тання не порушується інфляцією і не переривається ре�
цесією) і вузькому (сфера виробництва і розповсюджен�
ня інформаційних технологій) розумінні; кількісні за�
сади вимірювання інформаційної економіки, а саме
аналіз кількісних характеристик глобальної економіки
знань з використанням композитного індикатора
"індекс інформаційної економіки знань", який може
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розраховуватись як для окремої країни, так і для світу
в цілому, з використанням якого можна визначити гло�
бальні тренди розвитку інформаційно�комунікаційних
технологій (абоненти мобільних мереж; користувачі
мережі Інтернет; абоненти стаціонарних телефонних
мереж; користувачі мобільного Інтернету; користувачі
дротового Інтернету).

Не протирічать цим висновкам дослідження Філі�
пенка А.С. Він стверджує, що цивілізаційне (глобальне)
економічне знання почало формуватися на стані станов�
лення світового ринку (кінець XV—XVI ст.), у процесі
розгортання першої промислової революції (XVIII ст.)
і поглиблення міжнародного поділу праці, визрівання
цілісної світогосподарської системи (кінець XIX ст.).
Нині головними системотворчими чинниками у світовій
економічній системі, які цементують її цілісність та
внутрішню єдність, є науково�технологічна революція і
насамперед її інформаційно�інтелектуальна домінанта;
інтернаціоналізація та глобалізація усієї господарської
діяльності; ринкові детермінанти й важелі, особливо
різноманітні фінансові інструменти. У цілому це зумов�
лює появу небаченої суперсистеми фінансово�інформа�
ційних зв'язків у масштабах планети. Головна особ�
ливість сучасної економічної еволюції полягає у пере�
ході від енергетичної до інформаційної складової, що
детермінує відповідні зміни у змісті й характері праці, в
її поділі та кооперації в національному й глобальному
масштабах. Отже, основне парадигмальне зрушення
міститься у площині інформаційно�інтелектуальних
координат виробництва і праці та в їхній суспільно�еко�
номічній структурі [9, с. 347]. Також науковець стверд�
жує, що розвиток сучасних глобалізаційних процесів
зумовив появу глобальних економічних мереж і, відпо�
відно, глобальних вартісних ланцюгів (global value
chains).

На думку Голікова А.П., неможливо не враховува�
ти взаємозалежність розвитку світогосподарських про�
цесів та рівня інформатизації кожної країни у сучасних
умовах глобалізації. Як стверджує вчений, основою
могутності в доіндустріальну епоху були земля та
кількість залежних людей, в індустріальну — капітал і
джерела енергії, у постіндустріальну — знання, техно�
логії та кваліфікація людей. Відповідно до цього, спо�
чатку домінуючою галуззю економіки було сільське гос�
подарство, потім — галузі добувної та обробної про�
мисловості, сучасний світ характеризуються поряд з ви�
соким рівнем розвитку сфери послуг та обробної про�
мисловості, — прогресивними інформаційними проце�
сами [4, с. 68].

У зв'язку з цим, як вважає Довгаль О.А., ще до по�
чатку XXI ст. система міжнародних взаємозв'язків якіс�
но видозмінилася. Склалися єдині економічні просто�
ри, включаючи десятки держав. Співробітництво щодо
забезпечення міжнародної стабільності та безпеки, роз�
в'язання проблем екології і багатьох інших стало умо�
вою подальшого існування людства. Розвиток системи
радіо� і телекомунікацій, Інтернету призвело до виник�
нення єдиного, глобального інформаційного простору
[5, с. 82].

У своїх наукових працях Голікова А.П., Сідорова В.І.
та ін. відзначають, що сучасна глобалізація є продук�
том епохи постмодерну, переходу від індустріальної до
постіндустріальної стадії економічного розвитку. Її
найголовнішими ознаками виступають: зростаюча взає�
мозалежність національних економік різних країн,
цілісність і спільність світового господарства, посилен�
ня відкритості внутрішніх ринків, поглиблення геогра�
фічного розподілу праці. Головною особливістю глоба�
лізації на сучасному етапі є інтернаціоналізація світо�
вого господарства. Проста сукупність національних
економік поступово перетворююється в єдину систему
світового господарства. При цьому відбуваються фун�
даментальні зміни щодо змісту і форм міжнародного
поділу праці: на перший план виходять все більш складні,

наукомісткі та високотехнологічні виробництва; міжна�
родна торгівля від готових виробів переорієнтується на
напівфабрикати, деталі та технологічні операції; обмін
матеріальними продуктами поступово доповнюється і
замінюється торгівлею послугами, інформацією та інши�
ми "нематеріальними продуктами"; розвиваються
міжнародні консалтингові послуги, інжиніринг та ін.
процеси, пов'язані з інформатизацією сусупільства [4,
с. 46; 9, с. 78].

Щодо cучасного етапу розвитку міжнародних інтег�
раційних процесів, то Бєліченко К.О. вважає, що вони
характеризуюься докорінною зміною базисних засад
інтеграційної взаємодії країн, серед яких провідне місце
займає інформатизація економічного розвитку [3].
Інформаційна економіка у вузькому розумінні — це
сфера виробництва і розповсюдження інформаційних
технологій; у широкому розумінні — інформаційний тип
макроекономічного розвитку, при якому довгостроко�
ве зростання не порушується інфляцією і не перери�
вається рецесією [2; 3]. Так чим вченим запропоновано
композитний індикатор "індекс нової економіки знань".
З його допомогою визначено глобальні тренди розвит�
ку інформаційно�комунікаційних технологій, крім того
здійснено введення в науковий обіг поняття "інтегра�
ційно�технологічний кластер", під яким запропонова�
но розуміти спільність інформаційної та технологічної
інфраструктури виробництва і поширення знання, ре�
сурсних і капітальних баз, а також стандартів якості,
операцій і процедур суб'єктів, входження яких у струк�
туру кластерів відбувається в момент їх включення в
технологічний ланцюг "виробництво — трансфер — спо�
живання" знання за умов, коли різні канали комунікації
в соціальному і економічному контексті забезпечують
ефективний інтерсуб'єктний трансфер норм, практик і
компетенцій, а також координацію процесів навчання.

Таким чином, Бєліченко К.О. підкреслює, що інфор�
маційна економіка — це особливий режим ациклічного
неінфляційного зростання, а також система виробниц�
тва і розповсюдження інновацій, забезпечення науко�
во�технологічного прогресу через синергетичне об'єд�
нання її компонентів: інформаційного, мережевого та
когнітивного. Вченим запропоновано узагальнена схе�
ма формування базисних передумов становлення нової
економіки знань, яка базується на моделі багатовектор�
ного простору інформаційної економіки знань, концеп�
туальній моделі виробництва кодифікованого, неявно�
го, кодифікованого знання з неявним компонентом та
виділенні ключових особливостей сучасних епістемоло�
гічних спільнот [3].

Деякі дослідники вважають, що основними важеля�
ми розвитку сучасного інформаційного простору є
Інтернет�технології та високотехнологічний товарний
імпорт, а саме: розвиток реінжинірингових технологій,
заснованих на декомпозиції імпортованих високотех�
нологічних товарів, стимулює формування власних
знанняємних галузей, вихід яких на глобальний ринок
знань сприятиме підвищенню конкурентоспроможності
кластеру в інфрмаційній економіці [3—5; 10; 11].

Управлінські стратеги західних країн вважають, що
одним зі шляхів різкого підвищення рівня конкуренто�
спроможності є вирішення завдання об'єднання в рам�
ках господарських комплексів гнучкості та адаптивності
дрібносерійного виробництва з низькими витратами і
високою продуктивністю праці масового виробництва.
Технологічною складовою цього процесу є широка
автоматизація і комп'ютеризація всіх видів виробничо�
управлінських операцій на базі підвищення кваліфікації
працівників і вдосконалення всього комплексу органі�
заційно�управлінських структур. Компанії, прихильни�
ки технології промислової ери, неминуче приречені на
структурне виродження. Розраховувати на успіх у
майбутньому може лише та компанія, яка зуміє "осід�
лати мегатенденцію", "оволодіти технологіями "трьох
К", котрі невіддільні від суспільства інформатики. До
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них відносять комп'ютери, комунікація, контроль (уп�
равління) — три елементи, що становлять серцевину
вищої технології [6]. Вчений розкриває значимість
"трьох К", порівнюючиїх з функціями людського орган�
ізму. Комп'ютери — це люди, комунікації — нервова
система, контроль — органи руху. Так само, як взаємо�
дія цих трьох систем організму дає змогу здійснювати
комплексну діяльність, технології "трьох К" забезпечу�
ють компанії нормальну життєдіяльність у суспільстві
інформатики [8, с. 75].

Формування інформаційного профілю в системі
міжнародної спеціалізації є ключовим фактором роз�
витку інноваційних процесів, що відбиває еволюційну та
циклічну природу інноваційнїскладової сучасногогло�
бального економічного розвитку. Нові інформаційні
технології, революція в засобах комунікації, багато�
сторонньо узгоджена лібералізація ринків товарів і по�
слуг, що різко скорочує час і стискає простір економіч�
ної діяльності, принципово змінюють світове господар�
ство, зумовлюють прискорення економічної глобалі�
зації. В результаті останньої, в свою чергу, зростає
ступінь відкритості, рівень взаємозалежності національ�
них господарств. Причому ключовим провідником та
інструментом глобалізації лишається міжнародна тор�
гівля, яка не тільки поширюється на нові предметні сфе�
ри, але й опосередковує інші форми світогосподарсь�
ких зв'язків та міжнародного співробітництва — рух
капіталів, технічну співпрацю, диверсифіковані форми
сучасної виробничої кооперації.

Процес глобалізації надає можливість нового вимі�
ру світовому господарству й зумовлює його нові
кількісні та якісні характеристики, серед яких однією з
найбільш важливих є традиційна інтернаціоналізація
капіталів, яка доповнюється інтернаціоналізацією нау�
кових досліджень. За останні десятиліття інтернаціона�
лізація досліджень і розробок стала невід'ємною час�
тиною економічної глобалізації. Найбільшого поширен�
ня міжнародне співробітництво в галузі досліджень і
розробок отримало в інформаційних технологій, хіміч�
ної та фармакологічній галузях. Одним з найперспек�
тивніших факторів економічного розвитку є інновації
та інформаційні технології, зокрема новітні форми
організації бізнесу за допомогою використання гло�
бальної електронної системи [5, с. 85].

На тепер промисловість низки країн світу вступає в
інформаційну стадію розвитку. Її характерними риса�
ми є: висока наукоємність виробництва, пріоритет якості
над кількістю, безперервність характеру структурних
змін виробництва, широке впровадження "ноу� хау".
Засоби зв'язку, які продукують і передають інформа�
цію відносяться до сфери матеріального виробництва.
Інформація, витрати на її продукування, трансформа�
цію і передачу входять складовою частиною в кінцеву
продукцію будь�якого виробництва. У класичному ро�
зумінні зв'язок являє собою систему інформаційної ко�
мунікації у вигляді сукупності спеціальних організа�
ційно�технічних і інженерних пристроїв по зберіганню,
перетворенню і передачі інформації на відстані. У су�
часну епоху — епоху переходу людства до інформацій�
ної стадії розвитку, зв'язок і засоби її здійснення пере�
живають бум свого зростання. Під впливом науково�
технічного прогресу відбуваються істотні зміни в
світовій системі зв'язку. Широко впроваджується елек�
тронна техніка, канали супутникового зв'язку, волокон�
но�оптичні кабелі, цифрові технології. Велику попу�
лярність придбала система комп'ютерного зв'язку че�
рез Інтернет. Її мережа нині охопила практично всю те�
риторію планети. Великі можливості ця система має в
області міжнародної комерційної діяльності. Центри
інформаційного обслуговування, як правило, створені
й успішно функціонують в економічно розвинених краї�
нах. Вони покликані стежити за всіма змінами в зако�
нодавстві, нормативних актах, наявністю інструктивних
і методичних матеріалів, товарно�матеріальних ціннос�

тях, за кон'юктурою ринку, кредитно�банківською сфе�
рою, станом цінних паперів, суб'єктами підприємниць�
кої діяльності [4, с. 57].

У період науково�технічної революції відбувається
"інформаційний вибух", коли обсяг наукових знань та
кількість джерел інформації зростають швидкими тем�
пами. Процес переходу до машинної обробки інфор�
мації. а саме автоматизація охопила не тільки вироб�
ництво, а й сферу розумової праці (науку, освіту, фінан�
си) та сферу послуг. Вона полягає у створенні автома�
тизованих систем управління, які збирають і опрацьо�
вують величезну кількість інформації, інформаційних
банків даних, загальнодержавних інформаційних сис�
тем. Таким чином, в епоху науково�технічної революції
виник новий ресурс світового господарства — інфор�
маційний. Основу інформаційних ресурсів становлять
результати науково�дослідної конструкторської роз�
робки, які дають змогу створювати наукомісткі виро�
би, використовувати нові технічні й наукові винаходи.
Як особливу частину виділяють інформацію, доступну
для автоматизованого пошуку, зберігання та обробки
(програми, бази даних, бази знань, документи тощо) та
для широкого використання (мережа Інтернет). Пере�
творення інформації в економічний ресурс привело до
інформатизації суспільства, що створило умови для
формування нової моделі розвитку економіки, станов�
лення постіндустріального суспільства. В умовах інфор�
маційної революції першою та необхідною умовою існу�
вання інформаційних ресурсів є їх постійне розширен�
ня та оновлення. Найменша затримка країни в нагро�
мадженні та оновленні інформації веде до її відставан�
ня, втрати позицій на світовому ринку [3].

Отже, інформатизація не тільки виступає універ�
сальним елементом технологічного прогресу, а й набу�
ває рис інформаційно�інноваційної компоненти у фор�
муванні стратегій міжнародної конкурентоспромож�
ності. В цьому контексті державна стратегія глобаль�
ного інноваційного розвитку в умовах сучасних міжна�
родних економічних відносин та глобальної конкуренції
повинна базуватися на концепції розвитку інформати�
зації, яка є її концептуальною основою.

Метою інформатизації є найбільш повне задоволен�
ня інформаційних потреб в усіх сферах діяльності,
підвищення ефективності суспільного виробництва,
сприяння стабілізації суспільно�політичних відносин у
державах на основі впровадження засобів інформацій�
но�телекомунікаційної інфраструктури, комп'ютери�
зації і сегменту мережі Інтернет [10].

Глобальні інформаційно�комунікаційні мережі
сприяють координуванню виробництв у світовому гос�
подарстві таким чином, що міжнародні підприємства, які
знаходяться в різних частинах світу, виробляють один і
той самий кінцевий продукт. Розвиток інформатизації
у глобальному економічному просторі сприяє відкрит�
тю нових ринків для міжнародних торгівельних під�
приємств, міжнародних транснаціональних корпорацій,
та інших організацій, які не лише здійснюють експорт,
а й створюють виробничі потужності для місцевих ви�
робників. Загальною передумовою розвитку інформа�
тизації в умовах глобалізації світогосподарських про�
цесів на рівні окремих компаній є використання сучас�
них інформаційних і комунікаційних технологій, що ак�
тивізує обмін ідеями та інформацією між різними краї�
нами, розширює знання споживачів про іноземні това�
ри, істотно зменшує вартість інформаційних послуг
тощо.

ВИСНОВОК
Під час дослідження сучасного стану інформати�

зації світогосподарського розвитку треба визнати не�
заперечний факт, що інформаційна складова глобалі�
зації пов'язана насамперед із джерелами, факторами та
формами інформатизації. Таким чином, при дослі�
дженні питання інформатизації глобального економіч�
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ного розвитку необхідно враховувати інформаційні тех�
нології, інвестиції, робочу силу, інтелектуальні та
фінансові ресурси, менеджмент і маркетинг тощо. Од�
нією з форм прояву глобалізаційних процесів є підви�
щення ролі інформаційних і комунікаційних технологій
в економічному розвитку. Провівши аналіз сучасного
стану питань пов'язаних з інформатизацією глобально�
го економічного розвитку, можливо дійти висновку, що
рівень інфрматизації стає одним з головних факторів
розвитку країни у сучасних умовах розвитку світогос�
подарських процесів. Тому це питання потребує визна�
чення теоретико�методологічних засад та практичної
реалізації. Узагальнено визначення поняття інформа�
тизації у аспекті глобального економічного розвитку,
яке є відмінним від існуючих з урахуванням взаємодії з
існуючими світогосподарськими процесами. Запропоно�
вано розуміти інформатизацію в умовах глобалізації
економіки як один із основних процесів зі світогоспо�
дарських, яких формує інформаційне середовище та є
інформаційною базою для розвитку інтераційних про�
цесів, міжнародних економічних відномин тощо. Але де�
талізація цього процесу неможлива без його досліджен�
ня інформатизація як концептуальної основи глобаль�
ного інноваційного розвитку.
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