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ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНО>ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Анотація. У статті висвітлено проблеми інформатизації суспільства України, обґрунтовано необхідність
розвитку інформаційних технологій як одного з найвагоміших чинників соціально^економічного розвитку
України; визначено зв’язок між інформатизацією суспільства, НТП та ВВП як основних факторів еконо^
мічного розвитку.

Ключові слова: інформатизація, інформаційний розвиток, інформаційне суспільство, модель, соціально^
економічний розвиток.

Summary. The problems of informatization of society of Ukraine are reflected in the article, the necessity of development
of information technologies as one of the most ponderable factors of socio^economic development of Ukraine; is grounded
connection is defined between informatization of society, STP and GDP as basic factors of economic development.
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Постановка проблеми. Світова економіка пе�
ребуває у стані безперервного розвитку. Незалеж�
но від негативних (світова економічна криза) чи
позитивних змін кожна країна повинна знаходи�
ти засоби стабілізації та шляхи соціально�еконо�
мічного розвитку. Для України не тільки розви�
ток, а й створення стабільної економічної ситу�
ації є досить складним завданням. Це зумовлено
збереженням кризи у національній економіці,
відсутністю досить стабільної політичної ситуації
та донині існуючим суттєвим гальмуванням тех�
нологічного розвитку. Останні роки розвитку
світового господарства характеризуються гло�
бальними змінами, що стосуються всіх аспектів
розвитку кожної окремо взятої країни. Такі зміни
характеризуються, насамперед, стрімким розвит�
ком інформаційних технологій та загальної ін�
форматизації суспільства. На сьогоднішній день
інформатизація суспільства досягає масштабів,
при яких доцільно говорити про настання нової
економічної ери, формування нової моделі еко�
номічного розвитку країн. Можливо, головною
причиною глобальної інформатизації, трансфор�
мації галузей економіки у максимально інформа�
ційномісткі, є вичерпування індустріальних ре�
сурсів, які сьогодні залишаються головними ре�
сурсами існування людства. Тільки розвиток ви�
соких технологій та масштабне їх застосування,
інтеграція їх у всі галузі життєдіяльності люди�
ни, тобто інформатизація суспільства дозволить
надалі забезпечувати сталий соціально�економі�
чний розвиток і для України. Стан та необхідність
розвитку інформатизації відображені у «Кон�
цепції національної програми інформатизації» [1]
та регламентуються Законом України «Про На�
ціональну програму інформатизації» [2].

Проте для України входження у світовий ін�
формаційний простір є досить складним питан�
ням, оскільки розвиток інформаційних техно�
логій, зокрема створення інформаційномістких

галузей знаходиться на дуже низькому рівні. От�
же, саме розвиток напрямів інформатизації сус�
пільства для України є необхідною умовою со�
ціально�економічного розвитку та створення
нової моделі економічного розвитку країни.

Аналіз основних напрямів досліджень за визна>
ченою проблемою. Питання дослідження можли�
востей соціально�економічного розвитку на ос�
нові нових інформаційних технологій, ціннісних
аспектах інформації та її складових, впливі інфор�
мації на свідомість людини і процесі утверджен�
ня демократії, системне дослідження політоло�
гічних аспектів інформаційної сфери висвітлю�
ються у працях таких вчених, як: О. Дубас,
М. Заплавська, С. Семенюк, М. Семеренко, Л. Сту�
ділко, С. Андреєв, М. Анохін, В. Бебик, К. Бєля�
ков, В. Білоус, Г. Вайнштейн, Н. Власенко, С. Зорь�
ко, В. Горбатенко, Г. Грачов, Л. Землянова, О. Зер�
нецька, О. Кирбятьєв, В. Коляденко, Н. Костен�
ко, Т. Костецька, Б. Кретов, С. Рощина, Ф. Рудич,
В. Самохвалова, А. Сіленко, І. Слісаренко, А. Со�
ловйов, О. Соснін, М. Требін, О. Чубукова,
Л. Чупрій, Ф. Шарков, Д. Швець, В. Щербина,
З. Бжезінський, Д. Нейсбіт, А. Кінг, Б. Ланв’є,
Д. Плевнико, Е. Шумахер, Дж. Гелбрейт, Е. Гуд�
мен, І. Масуде, Т. Стоуньєр та ін.

Мета статті — обґрунтувати підхід до розу�
міння процесу інформатизації як основи створен�
ня оновленої моделі соціально�економічного роз�
витку України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Украї�
на, починаючи з 2000 року, активно включилася в
становлення інформаційного суспільства. Однак
на цьому шляху виникає чимало труднощів, по�
в’язаних насамперед з недостатньою технічною
базою, складним фінансовим забезпеченням цьо�
го процесу, неналежним законодавчим супрово�
дом, а також відсутністю ґрунтовних наукових
досліджень процесу формування інформаційного
суспільства та його складових з урахуванням
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кращого зарубіжного досвіду, зокрема розгляду
державницько�управлінського підходу до вирі�
шення даної проблеми [3]. О. П. Дубас характе�
ризує сучасний етап розвитку інформатизації ук�
раїнського суспільства гострою недостатністю
фінансування, надзвичайно низьким рівнем пра�
вового забезпечення питань інформаційного роз�
витку суспільства, недостатньою увагою з боку
влади. Однак необхідність інформаційного розвит�
ку України очевидна. Це питання постає особли�
во гостро для України, як для країни третього світу,
необхідністю для якої є наближення до країн з
розвинутою економікою. Розглядаючи проблеми
створення в Україні інформаційного ринку, він
стверджує, що держава не змогла взяти під конт�
роль організацію інформаційної інфраструктури в
окремих регіонах, галузях, виробництвах, а тому
цей процес сьогодні розвивається досить стихій�
но [4, с. 10–17]. Проте модель інформаційної
діяльності не може істотно відрізнятися від тих
моделей, що вже сформувалися в розвинутих
країнах в умовах ринкової економіки, оскільки на
даному етапі має вирішуватися головне завдан�
ня — інтеграція вітчизняної інформаційної інфра�
структури у світовий інформаційний ринок.

Згідно із Законом України «Про Основні за�
сади розвитку інформаційного суспільства в Ук�
раїні на 2007–2015 роки» одним із головних пріо�
ритетів України є прагнення побудувати орієнто�
ване на інтереси людей, відкрите для всіх і спря�
моване на розвиток інформаційне суспільство, в
якому кожен міг би створювати і накопичувати
інформацію та знання, мати до них вільний дос�
туп, користуватися й обмінюватися ними, щоб
надати можливість кожній людині повною мірою
реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільно�
му і особистому розвиткові та підвищуючи якість
життя [5]. Однак на практиці реалізація статей
закону відбувається або частково, або не відбу�
вається взагалі. Насамперед, це відбувається че�
рез відсутність системи регулювання розвитку
інформаційної діяльності, її систематизації та
майже відсутнім фінансуванням.

Входження країни в етап економічної ста�
білізації актуалізує обґрунтування конструктив�
ної моделі післякризового розвитку. При її роз�
робленні необхідно враховувати нову не лише
економічну, а й політичну ситуацію. Врахову�
ючи світові тенденції економічного розвитку
країн, глобальну інформатизацію та досвід еко�
номічного розвитку деяких країн, що завдяки
створенню нової моделі економічного розвит�
ку досягли позитивних результатів, розуміємо
необхідність дослідження можливостей ство�
рення такої нової ефективної моделі економіч�
ного розвитку для України.

Людина, її творчий потенціал поступово, але
неухильно починають посідати домінуючі по�
зиції в усіх виробничо�економічних структурах.

Вона перетворилась із знаряддя праці на голов�
ну постать у суспільному житті.

На думку М. Семеренко, однією з особливостей
економічної моделі XXI століття є те, що її форму�
вання здійснюється в умовах технологічної рево�
люції, яка характеризується такими ознаками [6]:

1) істотним зниженням вартості і підвищен�
ням якості продукції;

2) швидким поліпшенням технічних характе�
ристик систем машин і технологічних процесів (на�
приклад, оновлення мікроелектронних компонен�
тів у Японії відбувається кожних два�три місяці);

3) соціальним і політичним сприйняттям но�
вих технологічних систем;

4) відповідністю економічного оточення вла�
стивостям нових технологій.

Інформатизація — це процес широкомасш�
табного використання ІКТ (інформаційно�кому�
нікаційних технологій) у всіх сферах соціально�
економічного, політичного і культурного життя
суспільства з метою підвищення ефективності
використання інформації і знань для управління,
задоволення інформаційних потреб громадян,
організацій і держави і створення передумов пе�
реходу країни до інформаційного суспільства.

О. Дубас стверджує, що в Україні є достатні
стартові умови для того, щоб поступово інтегрува�
тися в загальноцивілізаційні процеси [7, с. 46–48].

По�перше, вона має потужний науково�тех�
нічний, інтелектуальний потенціал, висококва�
ліфіковану робочу силу, що є визначальним у си�
стемі сучасного виробництва.

По�друге, адміністративно�командні меха�
нізми значною мірою підірвані, що створює мож�
ливість остаточного і швидкого демонтажу тота�
літарної системи і побудови сучасних економіч�
них форм та управлінських механізмів.

По�третє, має великий потенціал людських
ресурсів, спрямований на політичне, економічне,
духовне відродження нації.

Розширене відтворення суспільного продук�
ту втілюється в економічному зростанні. Від роз�
в’язання проблеми економічного зростання зале�
жить створення відповідних основ соціально�еко�
номічного прогресу суспільства, перспектив зро�
стання національного багатства та добробуту
кожної людини.

Якщо розглянути теоретичні моделі еконо�
мічного зростання, то очевидною стає їх еволю�
ція на фоні виникнення нових факторів впливу
та чинників економічного зростання.

С. В. Мочерний, розглянувши модель Солоу,
її спробував подати так, щоб вона враховувала
підвищення продуктивності праці. Для цього за�
проваджується нова змінна Е — ефективність
праці. Виробничу функцію представлено так:
Y = F(K/L*E). Ефективність праці залежить пере�
довсім від обсягу знань суспільства про методи
виробництва. Наприклад, запровадження напри�
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кінці ХХ ст. у виробничий процес комп’ютерів
сприяло підвищенню ефективності праці.

Підвищення ефективності праці вчений роз�
глядає як збільшення чисельності робочої сили.
Добуток (L*E) вимірює кількість ефективних
працівників. Якщо припустити, що g — темп
науково�технічного прогресу, а робоча сила зро�
стає темпом n, то кількість ефективних праців�
ників зростає темпом (n + g).

З моделі Солоу випливає, що коли національ�
на економіка досягла стаціонарного стану, то
підвищення життєвого рівня можна досягти лише
науково�технічним прогресом. Урахування НТП
змінює умову досягнення рівня Золотого прави�
ла. Оскільки стаціонарне споживання на ефек�
тивного працівника становить

с* – f(k) – (h + n + g)k*,

то стаціонарне споживання максимізується, коли

MPK = h + n + g, або MPK – h = n + g.

Отже, за обсягу капіталу, що відповідає Зо�
лотому правилу, чистий граничний продукт ка�
піталу дорівнює темпам зростання загального об�
сягу виробництва (n + g) [8, с. 276–292].

Таким чином, автором стверджується, що при�
скорення темпів НТП призводить до соціально�
економічного розвитку. Якщо ж розглянути інфор�
матизацію суспільства як головну складову НТП,
то можна побачити, що саме прискорення процесів
інформатизації для сучасного стану української еко�
номіки є головною рушійною силою.

Дослідження розвитку складових розвитку
інформатизації та галузі інформаційно�комуніка�
ційних технологій (ІКТ) показали, що відзна�
чається стабільна динаміка зростання та розвит�
ку. Так, за 2007 рік обсяг доходів, отриманих
суб’єктами господарювання усіх форм власності
в галузі ІКТ, склав 53,9 млрд. грн., що на 24,3 %
більше, ніж за аналогічний період 2006 року, з них
населенню — 16,3 млрд. грн. Споживання ІТ —
послуг та зв’язку на одного жителя України зрос�
ло на 21,9 % і склало 350 грн.

Протягом січня — лютого 2008 року обсяг
доходів, отриманий суб’єктами господарювання
усіх форм власності в галузі ІКТ, склав 9,1 млрд.
грн., що на 18 % перевищує обсяг аналогічного
періоду 2007 року, з них від надання послуг насе�
ленню — 2,9 млрд. грн. Споживання ІТ — послуг
та зв’язку на одного жителя України зросло більш
ніж на 27 % і склало 62,3 грн. або 31 грн. на місяць.

Найбільш динамічно у 2008 році зростали
доходи від: діяльності у сфері інформатизації на
56 %, комп’ютерного зв’язку на 47 %, з нього
надання доступу до мережі Інтернет на 50 %. Темп
приросту доходів індустрії в 2009 році склав
127 % в національній валюті (38 % в дол. США).
Середньорічні темпи приросту доходів (2006–
2009) дорівнюють 50 %. В 2009 р. понад 8 млн.
грн. (1 млн. дол. США) отримали 190 компаній,
що в 2,2 раза більше, ніж у 2008 р. [9].

Підвищується ефективність роботи підпри�
ємств, що обумовлюється постійним зростанням
використання сучасної обчислювальної техніки у
всіх сферах виробництва (рис. 1).

Рис. 1. Наявність парку обчислювальної техніки
в Україні на 1 січня 2010 року. Джерело [10]

У 2010 році найдинамічнішим на ринку по�
слуг зв’язку став комп’ютерний зв’язок, доходи
якого зросли порівняно з минулим роком в 1,3
раза і становили 3,1 млрд. грн.

Одним із визначальних чинників приско�
рення інформатизації є зростання обсягів вико�
ристання мережі Internet, в останні роки в Ук�
раїні цей сектор має надзвичайно великі темпи
зростання (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка користування мережею Internet
в Україні. Джерело [11]

За даними Держкомстату України, протягом
2009 року доходи від надання послуг доступу до
мережі Інтернет зросли на 38,3 %.

Для налагодження та розвитку міжнародних
стосунків надзвичайно важливим є розвиток ек�
спорту, сучасні умови для створення високого
рівня експортно�імпортних відносин вимагають
обов’язкового використання тільки найбільш
якісної та конкурентоспроможної продукції. Та�
кими характеристиками на сучасний момент
відзначається продукція ІТ�індустрії України. За
підсумками 2010 року, експорт комп’ютерного
програмного забезпечення з України досягає 1
млрд. дол. Україна є п’ятим за величиною експор�
тером ІТ�послуг у світі, і ця цифра подвоюється
щороку. Це робить продаж програмного забезпе�
чення найбільш швидкозростаючим експортно
орієнтованим сектором країни. Для порівняння:
експорт сталі складає 2,8 млрд. дол., сільськогос�
подарської продукції — більше 9,5 млрд. дол.,
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хімічної продукції — 3,5 млрд. дол., програмних
продуктів було експортовано на суму 1 млрд. дол.,
окрім цього, приплив подвоюється щороку.

Також показником високого рівня розвитку
сфери ІКТ є показники працевлаштування в цій
галузі. В індустрії розробки програмного забезпе�
чення працює більше 40 тис. висококваліфікова�
них програмістів. У 2009 році компанії розшири�
ли штат в середньому на 40 %, при цьому прогноз
відносно приросту працівників на 2010 рік скла�
дає близько 50 %. Середній рівень заробітної пла�
ти в індустрії коливається в межах 13 тис. грн. Ук�
раїна продовжує втримувати четверте місце за
кількістю ІТ�спеціалістів після США, Індії та Росії.

Останнім досягненням в розвитку галузі інфор�
матизації в Україні стало створення системи транс�
феру технологій за участю Українського інституту
науково�технічної та економічної інформації.

База інноваційних технологій та розробок
постійно поповнюється і наразі нараховує понад
1300 результатів науково�технічної діяльності, які
пропонуються до впровадження.

На сьогодні партнерами системи є майже 20
вітчизняних та іноземних організацій різної фор�
ми власності. До кінця 2010 року планується при�
єднання до системи ще більше 10 партнерів. За�
значена система є майданчиком для обміну інфор�
мацією про новітні науково�технічні розробки, ме�
ханізмом їх просування на ринок, взаємодії про�
мисловості та науковців і винахідників [12].

Отже, проведений аналіз показує, що сфера
інформаційно�комунікаційних технологій є одним
із найвагоміших чинників зростання НТП, а відтак
і соціально�економічного розвитку в Україні.

Істотній еволюції в умовах нової економічної
моделі повинні підлягати об’єкти ринкового регу�
лювання, в основі її — перехід до переважного
застосування інформаційних ресурсів замість ре�
сурсів енергетичного походження. Такі поняття, як
вартість, ціна, витрати, попит, пропозиція та інші,
набувають нового змісту і нових форм прояву.
С. Семенюк стверджує, що ми на порозі револю�
ційних зрушень в економічній теорії, яка ґрунту�
ватиметься на інтелектуально�інформаційній па�
радигмі. Це стосується також загальної теорії і
функцій грошей та грошового обігу, теорій рівно�
ваги, економічних циклів тощо. Ще один елемент
структурних перетворень пов’язаний із структур�
ною трансформацією економіки. Вона залишаєть�
ся деформованою за рахунок домінування енерго�
ємних галузей, галузей первинного переділу, пер�
винної переробки мінеральних ресурсів: електро�
енергетики, вугільної промисловості, металургії.
Нині для України це неприйнятна структура про�
мисловості [13]. За дослідженням О. Сосніна, пер�
винні зміни, пов’язані зі зміною структури ВВП
на користь сфери послуг, дали певний результат,
але вони вже вичерпали себе: питома вага цих
галузей уже відповідає стандартам ринково розви�

нених країн. Подальші перетворення в цьому сек�
торі економіки пов’язані саме зі зміною співвідно�
шення в галузях: наскільки ми зможемо отриму�
вати доходи від наступної стадії переробки, на�
стільки тут відбуватиметься прогресивне нагрома�
дження капіталу [14, с. 48–50].

Сучасні розвинені держави приділяють вели�
чезну увагу як розвитку інформаційно�комуніка�
ційних технологій, так і плануванню цього роз�
витку, розробці відповідних стратегій та розвит�
ку за допомогою ІКТ. Відповідно інтеграція Ук�
раїни до будь�якого наддержавного об’єднання
вимагатиме від нашої держави наявності власно�
го стратегічного бачення розвитку інформаційно�
го суспільства та передумов для його реалізації.

Для подолання складного економічного стано�
вища, в якому опинилася Україна, необхідні інтен�
сивні методи, які мають знайти відображення у
розробці ефективної моделі економічного розвит�
ку країни. Новою складовою моделі під впливом
світових тенденцій стає інформаційна складова.

На думку О. Сосніна, особливості сучасного
етапу економіки пов’язані з необхідністю [15]:

1) забезпечити розвиток не самих по собі
виробничих потужностей, а започаткувати техно�
логічні перетворення сучасного рівня і масштабів;

2) органічно включити економіку країни у
світогосподарські глобальні процеси з метою
повнішого використання зовнішніх ресурсів роз�
витку та розміщення ринків збуту продукції влас�
ного виробництва;

3) модернізація вимагає не стільки зростан�
ня випуску окремих товарів (хоча це й не виклю�
чається), скільки формування внутрішніх інсти�
туційних та економічних структур і механізмів для
впровадження гнучких технологій на основі ін�
формаційних і комп’ютерних систем.

Висновки та перспективи подальших дослі>
джень. При дослідженні можливостей соціально�
економічного розвитку України надзвичайно гос�
тро постає питання про її інтеграцію до світової
економіки. Проте сучасний стан розвитку націо�
нальної економіки є надто незадовільним для
можливого наближення України до країн з розви�
нутою економікою. Головним гальмуючим факто�
ром стає вже не тільки економічний фактор. На�
разі розвинуті країни та більшість країн, що до�
сягли значного економічного зростання в останні
роки завдячують високому рівню соціально�еко�
номічного розвитку найвагомішому фактору сучас�
ності — інформатизації суспільства. Для України
інформатизація суспільства є досить новим та мало
опанованим елементом. Оскільки в Україні є до�
сить велика інформаційна нерівність, яка пов’я�
зана з низьким рівнем життя більшості громадян
і ця інформаційна нерівність стимулює процес
інформатизації українського суспільства, тому
першочерговим стає завдання піднесення добро�
буту широких мас населення. Це передбачає про�
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ведення політики підвищення доходів основної
маси громадян до рівня, який є достатнім, щоб
вони могли задовольняти ті необхідні потреби, які
диктує їм сучасне суспільство, в тому числі, що
стосується інформатизації.

Формування інформаційного суспільства
покликане забезпечити підвищення ефективності
використання потенціалу країни, реалізацію ме�
ханізмів розвитку цивілізації в цілому й орієнту�
ватися на задоволення інформаційних потреб усіх
членів суспільства.

Щоб Україна стала відомішою й авторитет�
нішою у світі, необхідно, спираючись на її досить
потужний науково�освітній і духовно�культурний
потенціал, зберігаючи і розвиваючи його, докла�
дати зусиль до виробництва інтелектуального
продукту, потрібного на світовому ринку. З цією
метою як стратегічне завдання необхідно забез�
печити державне сприяння відновленню і розвит�
ку інтелектуальної складової Національної про�
грами інформатизації, використовуючи науковий
потенціал НАН України та університетів.

Але інформатизація суспільства — це не про�
сто фактор соціально�економічного зростання
України. Саме інформатизація стає одним із виз�
начальних чинників економічного розвитку зав�
дяки використанню її у змінах структури ВВП та
при введенні інформатизації як ефективної скла�
дової в економічну модель розвитку країни.

Отже, саме розвиток ідей використання
інформаційної складової в розробці нової моделі
інтенсивного розвитку України дозволить не
тільки забезпечити необхідний соціально�еконо�
мічний розвиток, а й вивести країну на якісно
новий рівень розвитку економіки, що буде дос�
татнім не тільки для економічного добробуту ук�
раїнської нації, але й стане головною складовою
нового, гідного на світовій арені іміджу України.
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