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Summary. The aim of the thesis is to find the connection between 

the information flows of the post-industrial era and innovative 
reproduction of the economy, which enhances the opportunities, 
nature and diversity of the dynamics of socio-economic development 
and integration efforts of Ukraine. 

 
Сучасний складний і суперечливий етап соціально-

економічного розвитку характеризують як постіндустріальний чи 
інформаційний. Проте комплексна характеристика процесів тран-
сформації суспільного розвитку обумовлена не лише новим хара-
ктером виробництва, а й зміною життєвого устрою населення, 
характером його комунікацій, ментальністю, цінностями та ідеа-
лами, на які як прямо, так і опосередковано впливає інформацій-
не середовище розвитку. 

Сучасне відтворення національної економіки повинно орієн-
туватися на ресурси, що втілюють найновіші тенденції та законо-
мірності і мають глибинний, системний характер. В першу чергу 
це має відношення до інформаційних джерел та ресурсів як фак-
торів виробництва та рушійних сил динаміки соціально-
економічних процесів, що все більше набирають обертів у конфі-
гурації прогресивних, сучасних економічних систем. Поєднання 
інформаційних засад і платформ в інноваційному відтворенні мо-
делі національної економіки створює прерогативи та перспективи 
живучості, конкурентоздатності економічної системи в епоху пе-
рманентних змін та невизначеностей, а отже, модифікує її еконо-
мічний імунітет у протистоянні новим викликам і загрозам су-
часного світу. Тому за сутністю глибинних змін, нових 
перезавантажень, методів вирішення суперечностей нинішній пе-
ріод цивілізаційного становлення доцільно розглядати як етап 
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глобального інформаційно-інноваційного відтворення, що обумо-
влений інформаційним проривом. 

Свідченням цього є такі фактори [1, с. 6-7]: 
по-перше, стрімке, буквально лавиноподібне зростання обсягу 

науково-технічних знань при одночасному помітному скороченні 
циклу їх старіння та оновлення; це не тільки поглиблює розумін-
ня світу й закономірностей його функціонування, а й призводить 
до зростання інтелектуальних ресурсів людства; 

по-друге, дедалі більш помітно прискорюється шлях від нау-
кових відкриттів і винаходів до їх трансформації в технології й 
оперативного застосування в нових зразках техніки, до швидкого 
й досить широкого використання в практиці суспільного вироб-
ництва; 

по-третє, сьогодні якісно змінюються суть і характер науково-
технічного прогресу, має місце не тільки його прискорення, а й 
своєрідне розгалуження, коли відкриття або винаходи, зроблені в 
одній якійсь сфері, знаходять застосування в інших, іноді неспо-
діваних і досить далеких від початкової; 

по-четверте, чи не вперше в історії цивілізації зміна поколінь 
речей відбувається швидше за зміну поколінь людей, що викликає 
принципово нове ставлення до нагромаджених багатств матеріа-
льної і духовної культури; 

по-п’яте, все це накладає певний відбиток на систему життє-
вих цілей, цінностей та ідеалів, на їх сприйняття і розуміння; у 
результаті суттєвих змін зазнають духовно-культурна сфера сус-
пільного життя й відповідні потреби людей, що впливає на харак-
тер виробництва; 

по-шосте, результати, здавалося б, суто науково-технічних до-
сягнень істотно впливають на соціальні процеси і на характер 
взаємовідносин між людьми;  

по-сьоме, інновації набувають фронтального характеру, зачі-
паючи не тільки окремі галузі суспільного виробництва, а й бук-
вально всі сторони й сфери життя і діяльності суспільства, зумов-
люючи характер і напрями його розвитку, посилюючи при цьому 
їх невизначеність і непередбачуваність. 

Причинно-наслідковий (казуальний) характер процесів інно-
ваційного відтворення змінюється в сучасних умовах цільовою 
детермінацією (телеологічністю), що обумовлює системний 
вплив інформаційних потоків, від яких у вирішальній мірі зале-
жить якість та глибина відтворювальних змін. Розуміння швид-
ких перетворень у глобалізованому світі можливе на основі фор-
мування нового світогляду, нових підходів до осмислення 
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глобальних тенденцій, що неможливо зробити без виробництва 
нових знань, інформації. Це означає, що для вивчення сучасних 
процесів відтворення економічної системи потрібно перш за все 
розробляти методологічні основи наукового інформаційного по-
шуку, які, з одного боку, повинні спиратися на ті методи дослі-
дження і теорії, що довели свою ефективність у процесі пізнання 
відтворювальних явищ, а з іншого — не слід замикатися лише в 
колі відомого, та намагатися через нові інтерпретації та медіацію 
знаходити й обґрунтовувати нові методи наукового пізнання, ви-
сувати гіпотези, які б більш глибоко і всебічно відображали і по-
яснювали реальні процеси [2, с. 14]. Саме тому дослідження 
впливу інформаційного потоку на динаміку відтворювальних 
процесів віддзеркалює інноваційний характер становлення «сус-
пільства знань», бо інформація і знання визначають і матеріаль-
ний, і духовний зміст нового соціально-економічного поступу. Це 
зумовлено тим, що інформаційний потенціал суспільства, подібно 
до ланцюгової реакції, постійно примножується як у просторі, 
так і в часі, глибинно проникаючи в суть природних і суспільних 
явищ [3, c. 17-18].  

Інформаційний прогрес, що обумовлює собою інноваційний 
тип відтворення економіки базується на логічній послідовності 
переходів науково-технологічного і соціального розвитку суспіль-
ства. Його сутність полягає в об’єктивній складній, суперечливій 
і динамічно мінливій сукупності обставин ускладнення індивіду-
альних і суспільних потреб людини, забезпечення бізнесу сталим 
прибутком у разі загострення конкурентної боротьби, вирішення 
комплексу еколого-кліматичних змін та ін. В епоху інформаційно-
го розвитку інноваційне відтворення економіки неможливе поза 
інформаційним забезпеченням техніко-економічних і соціальних 
складових відтворювального процесу. Це обумовлено демократи-
зацією суспільного життя, зростанням рівня професійного, освіт-
нього й культурного життя населення, усвідомленням кожною 
людиною своєї унікальності й неповторності, розуміння своїх 
здібностей і можливостей, умов творчої реалізації. Тому, на наше 
переконання, надважлива місія в реалізації інноваційного відтво-
рення економіки покладається саме на інформаційний ресурс, з 
можливістю його всеосяжного впливу як на формування переду-
мов становлення інноваційної економіки, проходження стадій 
відтворювального циклу, так і ефект резонансу наслідків іннова-
ційно-відтворювальних процесів в цілому. Під інформаційним 
ресурсом відтворення слід розуміти, в першу чергу, рівень інфо-
рмованості суб’єктів економічної діяльності, пізнавальних і пере-
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творюючих можливостей у динаміці та якості змін відтворюваль-
них процесів. Оскільки різні види людської діяльності мають ін-
формаційну основу, інформаційний процес не лише внутрішньо 
пов’язаний з усіма іншими аспектами відтворення суспільства, а 
й певною мірою детермінує їх, створюючи базис подальшого ви-
значального розвитку. Інформаційний контент відтворення — це 
функція діяльності людини праці, її здібностей, кола інтересів, 
широти світогляду та інформаційної культури. Відтак він перма-
нентно пов’язаний характером і змістом відтворювальних проце-
сів і носить обумовлюючий вплив на культуру, цінності та мента-
льності інформаційного суспільства. Інформаційно-
відтворювальний процес діє, в той же час, і на межі проблем міс-
ця та ролі людини в економічному житті суспільства, її ставлення 
до освіти, знання у розробці соціально-економічних проектів. 
Саме інформаційно-відтворювальний арсенал є основою міждис-
циплінарних досліджень в сучасній парадигмі поліфункціональ-
ного розвитку економічних систем, де вагомого впливу набувають 
як економічні, так і позаекономічні фактори цього процесу, де со-
ціогуманістична модель розвитку людини у суспільстві набуває 
нового змісту, обумовленого інформаційно-інноваційним харак-
тером його відтворювальних можливостей.   

Інформаційна платформа відтворення зараз не розмежовує ва-
ріанти й форми втілення відповідних видів інформації та 
пов’язаність з традиційними чи нетрадиційними видами інфор-
маційних технологій. Чим багатшим та різноманітнішим є інфор-
маційний потенціал суб’єктів економіки, тим продуктивніша та 
ефективніша відтворювальна діяльність. Практичним втіленням 
цього принципу є, зокрема, наукомісткі технології сучасного ви-
робництва, які також називають високими технологіями з огляду 
на якість втіленої в них науково-технологічної інформації у відт-
ворювальному процесі. 

Стратегія інформаційно-інноваційного відтворення у моделі 
становлення вітчизняної економіки базується на реалізації інфо-
рмаційного потенціалу як найбільш ефективного способу концен-
трації знань і умінь для постійного вдосконалення технологій 
продукування товарів і послуг, економічних результатів діяльнос-
ті та якості життя суспільства насамперед. А отже, інформацій-
ний базис має ціллю формування людського капіталу, що є актив-
ною і найбільш вагомою частиною інноваційного відтворення і 
створює стимули для розвитку послуг знань, освіти, зростання 
рівня обізнаності, інформованості та доступності потоків сучас-
них нематеріальних благ.  
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В останнє десятиліття інформаційно-інноваційний підхід у 
становленні вітчизняної економіки поступово деградував, інфор-
маційний простір зазнав суттєвих деформацій, що відповідно не-
гативно вплинуло на якість та темпи відтворювальних процесів. 
Однак в останні роки намітились позитивні зміни у формуванні 
інформаційних засад відтворювальних процесів. Так з 2017 р. бу-
ла запущена перша, а з 2019 р. друга версія українського ланд-
шафту індустрії 4.0 (виробничі процеси в Промисловості, Енер-
гетиці, Транспорті та Інфраструктурі) [4], де по окремих 
сегментах — ми бачимо швидке зростання у сферах big data, 
drones, AR/VR, 3D, cyber-security, digital twins, cyber-security, 
blockchain, advanced materials та ін. Ці ландшафти встановлюють 
чимало маркерів — своєрідних паростків зростання та надії від-
родження промислових хайтек. Тобто інформаційно-інноваційний 
процес породжує принципово новий підхід до реалізації будь-
яких потреб: в цілому кількість та якість фірм в Україні є достат-
ньою, щоб задовольнити різноманітні інноваційні вимоги вітчиз-
няного замовника. Більше того, слід звернути увагу, що в проекті 
Національної стратегії Індустрії 4.0 — потенціал розробників 
значно перевищує внутрішній попит і платоспроможність. Є чи-
мало інших інженерних послуг в Індустрії 4.0, з якими можливо й 
потрібно інтегруватись в глобальні ланцюжки цінності, а не на-
лежати місцевому ринку в силу як низької платоспроможності, 
так і культури замовника.  
Висновок. Інформаційно-інноваційне відтворення національ-

ної економіки акцентує увагу на ролі високоінтелектуальної, нау-
ково-технологічної праці, прискорює масштаби інноваційних пе-
ретворень, збільшує темпи поширення інноваційних продуктів у 
вітчизняному ринковому середовищі, тобто прискорює форму-
вання інноваційного суспільства, яке все більше актуалізується як 
сучасна парадигма розвитку. 
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