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Article is developed to production
in conditions of information eco-
nomy.

Теоретичні концепції економічного розвитку суспільства від-
ображають зміну поглядів економістів і пріоритетність різних
факторів виробництва у процесі виробництва суспільного продук-
ту. Проте на різних етапах еволюції економічної думки теоретич-
ні концепції економічного розвитку суспільства розглядались, з
одного боку, без чітко виражених теоретичних узагальнень, а з
іншого — як теоретичні розробки, які можна використовувати
лише для дослідження окремих проблем економічної теорії. Вра-
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ховуючи це, необхідно розглядати етапи розвитку економічної
думки в контексті пріоритетних факторів виробництва в еконо-
мічній теорії. Чотирифакторна класифікація елементів виробницт-
ва (праця, капітал, земля, підприємницькі здібності) в економіч-
ній науці тривалий час вважалась класичною і завершеною. Од-
нак на кожному етапі розвитку суспільства під впливом науково-
технічного прогресу відбуваються зміни у виробництві: зміню-
ються способи виробництва, основні ресурси, типи виробничої
діяльності й економічної організації, базові технології, головні
сектори економіки, типи виробництва, організаційна структура,
основні професії. Ці перетворення ведуть до трансформації еко-
номічної системи. Досконала інформація як задана величина у
побудові економічних моделей викликала бурхливу полеміку, в
результаті якої було сформульовано теорію інформації, що від-
повідно обумовило необхідність включення фактора інформації
до чотирифакторної моделі розподілу суспільного продукту. Під-
вищення ролі й значення інформації в суспільному житті сприяло
виокремленню інформаційної діяльності в самостійну галузь знань.
У процесі виробництва інформація перетворюється на товар,
який має споживну і мінову вартість.

Розглянемо інформаційну економіку на макрорівні, а саме,
традиційне виробництво і виробництво в умовах інформаційної
економіки. Як показано в табл. 1, різниця між традиційними ін-
струментами і методами виробництва і виробництва в умовах ін-
формаційної економіки досить значна.

Інформація стає домінуючим чинником серед факторів вироб-
ництва, перестає бути безкоштовним товаром, враховуючи попит
на неї. Завдяки інформації відбувається соціально-технологічна
трансформація індустріального суспільства. Процеси виробницт-
ва, обробки, споживання інформації змінили уявлення про мож-
ливості продуктивних сил, постала необхідність у задоволенні
інформаційних потреб суспільства.

Зміни в економічній і соціальній сферах потребують пере-
осмислення значення інформаційної економіки під час створення
суспільного продукту. Інформація посіла домінуюче місце в
постіндустріальному суспільстві чим сприяє формуванню інфор-
маційної економіки.

На нашу думку, розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій повинен мати законодавче підґрунтя. З розвитком
технологій також постає потреба у підготовці кваліфікованих
кадрів, які зможуть працювати в інформаційному секторі еко-
номіки.
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Таблиця 1
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАДИЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

І МЕТОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ВИРОБНИЦТВА
В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Традиційне виробництво Виробництво
в умовах інформаційної економіки

Реальна економіка Віртуальна. Економіка в мережі Ін-
тернет

Використання комп’ютерів у сфері
документообігу, обліку, науково-
дослідницькій діяльності, конструк-
торських розробках

Взаємопов’язані автоматизовані ро-
бочі місця, що підключені до мережі
Інтернет

Мокра печатка і власноручний підпис Електронний цифровий підпис

Використання готівки і традиційних
банківських переказів Електронні гроші

Сегментація споживачів або орієн-
тація на масового споживача

Орієнтація на задоволення індивіду-
альних потреб споживачів. Створен-
ня спільної цінності

Попит відповідає пропозиції. Ціна —
стабілізуючий фактор. Попит прог-
нозується виробником

Попит і пропозиція обумовлюють
формування унікального досвіду
споживача відповідно до його потреб

Виробник передає споживачеві ін-
формацію

Споживачі об’єднуються в спільно-
ти, ініціюють діалог між собою

Професійні знання і досвід Неперервний процес навчання про-
тягом життя

Капіталомісткість, енергомісткість,
матеріаломісткість

Залучення інтелектуальної праці,
знань

Підвищення ролі і значення інформації в суспільному житті
сприяло формуванню особливого виду діяльності, що пов’язаний з
виробництвом, обміном та розподілом інформаційних товарів і по-
слуг. Інформаційний сектор економіки характеризує сукупність
суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на збиран-
ня, систематизацію та обробку інформації, виробництво та розпо-
діл інформаційного продукту. Інформаційна система стає не допо-
міжною структурою для основної діяльності фірми, а основним
фактором у визначенні конкурентоспроможності підприємств.
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