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у статті розглянуто сучасний стан розвитку інформаційного суспільства. За міжнародними рейтингами 
Мсе та всесвітнього форуму проаналізовано місце україни та окреслено проблеми, що стримують розвиток 
інформаційного суспільства, визначено сильні та слабкі сторони країни щодо розвитку ікт. сформульовано 
основні причини відставання україни у розвитку ікт порівняно з іншими країнами та визначено першочергові 
завдання для інформатизації суспільства.
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постановка проблеми у загальному 
вигляді. сучасні тенденції розвитку інформа-
ційно-комунікаційних технологій (ікт) форму-
ють конкурентну платформу ключових драй-
верів соціально-економічного прогресу. їх 
широке поширення сприяє швидкому транс-
формаційно-інноваційному процесу в бага-
тьох секторах економіки, підвищенню якості 
життя, ефективності ведення бізнесу та дер-
жавного управління, виникненню нових форм 
навчання, комунікації та соціалізації людей, 
забезпеченню доступу до великого масиву 
інформації. для країн, що претендують на 
формування сучасного типу економіки, ікт 
мають стратегічне значення, займаючи осо-
бливе положення серед наукомістких галузей. 
досвід розвинених країн показує, що розро-
блення та використання ікт значно впливає 
на підвищення продуктивності праці, кон-
курентоспроможності та прискорення соці-
ально-економічного розвитку.

аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний внесок у дослідження проблеми 
становлення та розвитку інформаційного сус-
пільства, впливу ікт на соціально-економіч-
ний розвиток зробили зарубіжні вчені: у. дай-
зард, З. Бжезинський, д. Белл, П. друкер, 
М. кастельс, д. Лайон, й. Масуда, а. тоф-
флер, а. ракітов, р. Цвильов. Перспективи 
розвитку інформаційного суспільства в укра-
їні висвітлено у працях с. войтко, в. Гурков-
ського, М. Мельника, Ю. рижкової, в. степа-
нової, а. семенченко, Ю. Максименко.

Формулювання цілей статті (поста-
новка завдання). Метою статті є дослі-
дження сутності дефініції «інформаційне 
суспільство», визначення тенденцій його 
подальшого розвитку в україні, оцінка роз-
витку ікт в україні на основі даних міжна-
родних рейтингів та окреслення проблем, 
знаходження і використання інструментів 
щодо їх вирішення. Ек

о
н

о
м

ік
а
 т

а
 у

п
ра

ВЛ
ін

н
я

 п
ід

п
ри

Єм
ст

Ва
м

и

© Легомінова с.В.



287

Випуск # 8 / 2017                                                                                    ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

виклад основного матеріалу дослі-
дження. динамічний розвиток ринкового 
середовища, посилення процесів глобалі-
зації, стрімке зростання вимогливості спо-
живачів щодо якості послуг та забезпечення 
високого рівня комфортності зумовлюють 
необхідність подальшого теоретичного 
осмислення та наукового обґрунтування еко-
номічно-соціального розвитку, яке вступило в 
якісно нову фазу, що має всі окреслення та 
ознаки інформаційного суспільства. 

інформаційне суспільство – це суспільство, 
засноване на впровадженні інформаційно-
комунікаційних технологій, з динамічною 
економікою і високими показниками доходів 
на душу населення, ефективними механіз-
мами ведення бізнесу, якісно новими рівнем 
освіти (нові форми навчання) та рівнем охо-
рони здоров'я, комунікаціями та соціаліза-
цією людей, що забезпечуються доступом до 
інформації різного характеру та призводить 
до інноваційного розвитку, підвищення конку-
рентоспроможності і добробуту країни.

Характерними рисами інформаційного сус-
пільства є [1; 2]:

– збільшення ролі інформації та знань у 
житті суспільства;

– розширення кола людей, зайнятих 
інформаційними технологіями, комунікаці-
ями і виробництвом інформаційних продуктів 
і послуг, зростання їхньої частки у валовому 
внутрішньому продукті (ввП);

– зростання інформатизації та ролі (іт) у 
суспільних та господарських відносинах;

– створення глобального інформаційного 
простору, який забезпечує ефективну взаємо-
дію людей, доступ їх до світових інформацій-
них ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо 
інформаційних продуктів і послуг.

Японський учений й. Масуда в роботі 
«інформаційне суспільство як постіндустрі-
альне суспільство» (1981 р.) запропонував 
ґрунтовну філософську концепцію щодо 
інформаційного суспільства. він визначив, 
що постіндустріальне суспільство й є інфор-
маційним. його композиція майбутнього сус-
пільства має такі принципи:

– основою нового суспільства буде 
комп’ютерна технологія з її фундаменталь-
ною функцією заміщувати або посилювати 
розумову працю людини;

– інформаційна революція буде швидко 
перетворюватися на нову продуктивну силу і 
зробить можливим масове виробництво ког-
нітивної, систематизованої інформації, техно-
логій і знання;

– потенційним ринком стане «кордон піз-
наного», зросте можливість вирішення про-
блем і розвиток співробітництва;

– провідною галуззю економіки стане 
інтелектуальне виробництво, продукція якого 
буде акумулюватися, а акумульована інфор-
мація стане поширюватися через синерге-
тичне виробництво і пайове використання;

– у новому інформаційному суспільстві 
основним суб’єктом соціальної активності 
стане «вільне співтовариство», а політичною 
системою має бути «демократія участі»;

– основною метою в новому суспільстві 
буде реалізація «цінності часу» [3].

М. кастельс для характеристики інфор-
маційного суспільства щодо соціально-полі-
тичних та економічних особливостей обрав 
основою глобальну економіку та міжнародні 
фінансові ринки. визначаючи, що феномен та 
природа інформації дає їй можливість легко і 
швидко опинятися будь-де, долаючи всі пере-
шкоди і кордони. інформаційна ера представ-
лена їм як епоха глобалізації. Мережеві струк-
тури, яким він приділяє досить велику увагу, 
є і засособом, і продуктом глобалізації сус-
пільства. «саме мережі становлять нову соці-
альну морфологію наших суспільств, а поши-
рення «мережевої» логіки значною мірою 
позначається на ході та результаті процесів, 
пов’язаних із виробництвом, повсякденним 
життям, культурою і владою» [4].

Мережева структура – це комплекс 
пов’язаних вузлів, конкретний зміст яких 
залежить від характеру тієї чи іншої мереже-
вої структури. Мережева форма організації 
бізнесу дає змогу швидко адаптуватися до 
зовнішніх умов, що змінюються. саме так діє 
багато великих транснаціональних корпора-
цій, пристосовуючись до мінливості глобаль-
ної економіки, витримуючи конкуренцію. на 
думку вченого, суспільство зараз переживає 
поширення мережевої організаційної куль-
тури, що дотепер не претендувала на роль 
домінуючої, проте за ефективністю вища 
за нинішню ієрархічну. Мережеві структури 
ініціюють власники капіталу, які формують 
концептуальне цілевизначення, створюючи 
мережеві організації під свої проекти. науко-
вець виділяє різні види мереж: мережу гло-
бальних фінансових потоків, мережу засобів 
масової інформації та ін. [5, с. 174–176]. 

належність інформаційно-комунікаційних 
технологій (ікт) до високотехнологічного сек-
тору економіки водночас підвищує та полегшує 
рівень складності вирішення завдань форму-
вання та управління конкурентними перевагами 
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підприємств. основними драйверами розвитку 
підприємств є: зміцнення сталих, традиційних, 
сформованих конкурентних переваг, розвиток 
принципово нових, стратегічно обґрунтова-
них, тактично виважених конкурентних переваг 
інформаційного суспільства.

досконало оцінити та проаналізувати 
потенціал розвитку інформаційного суспіль-
ства в цілому можна за допомогою відповідних 
рейтингів. о. виноградова акцент ставить на 
двох групах рейтингів. до першої слід віднести 
рейтинги інформаційно-комунікативного роз-
витку, що характеризують рівень розвитку ікт 
у країнах світу: індекс розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, індекс мережевої 
готовності, індекс інформаційного суспільства, 
індекс цифрових можливостей, індекс можли-
востей розвитку ікт, індекс дифузії ікт, індекс 
цифровий доступності, індекс електронної 
готовності, індекс технологічної готовності, 
індекс розвитку електронного уряду, індекс 
цифрового поділу, міжнародний індекс розви-
тку інтернету тощо. до другої групи рейтингів 
доцільно включити рейтинги науково-техніч-
ного розвитку країн, під час розрахунку яких 
використовуються дані по телекомунікацій-
ній галузі або враховується їх безпосередній 
зв'язок з ікт-сферою, а саме: індекс техноло-
гічних досягнень, індекс економіки знань, гло-
бальний індекс інновацій, індекс глобальної 
конкурентоспроможності тощо [6, с. 51–52].

спеціалізованим підрозділом оон у 
галузі інформаційно-комунікаційних техно-

логій – Міжнародним союзом електрозв’язку 
(International Telecommunication Union) розро-
бляється міжнародний рейтинг рівня розви-
тку інформаційного суспільства країн. Міжна-
родний союз електрозв’язку (Мсе) визначає 
рівень розвитку інформаційного суспіль-
ства за допомогою індексу розвитку ікт (ICT 
Development Index – IDI), який складається із 
субіндексів: доступу до ікт; використання ікт; 
навичок людини (табл. 1) [5]. 

індекс розвитку ікт – це інтегральний 
індекс, що поєднує 11 показників, які склада-
ють одне контрольне значення, яке може слу-
гувати для моніторингу та порівняння змін у 
галузі інформаційно-комунікаційних техноло-
гії (ікт) у різних країнах. 

Якщо проаналізувати основні показники 
розвитку інформаційного суспільства україни, 
кількість фіксованих ліній має тенденцію до 
зниження, мобільний зв’язок, навпаки, набирає 
обертів, зростає кількість домогосподарств, які 
мають комп’ютери та доступ до інтернету.

За методологією всесвітнього економічного 
форуму порівняльний аналіз розвитку інформа-
ційного суспільства проводиться за допомогою 
індексу мережевої готовності NRI (Networked 
Readiness Index) серед 139 країн (табл. 2).

Методику обчислення індексу розроблено 
в 2001 р., а починаючи з 2002 р. Звіт про 
дослідження мережевої готовності за цією 
методикою готується всесвітнім економічним 
форумом та Міжнародною школою бізнесу 
INSEAD у рамках щорічної серії доповідей 

таблиця 1
основні індикатори індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій

субіндекс індикатори 2013 р. 2014 р. 2015 р.

доступ до 
ікт

кількість фіксованих телефонних ліній на 100 меш-
канців 26,15 24,64 21,62

кількість абонентів мобільного зв’язку на 100 меш-
канців 138,6 144,8 144,02

Міжнародний інтернет-трафік (біт/с) на одного інтер-
нет-користувача 52883 52883 52883

частка домогосподарств із комп’ютерами 40,5 56,1 56,1
частка домогосподарств, які мають доступ до інтер-
нету 43,7 47,7 37,1

викорис-
тання ікт

частка осіб, які використовують інтернет 40,95 46,24 48,88
кількість абонентів фіксованого широкосмугового 
зв’язку на 100 мешканців 43,8 42,4 42,1

кількість абонентів безпровідного широкосмугового 
зв’язку на 100 мешканців 92,9 93,1 93,3

навички 
людини

рівень грамотності дорослого населення 99,7 99,7 99,7
частка осіб із середньої освітою 97,8 98,0 98,1
частка осіб із вищої освітою 79,7 79,8 79,8

Джерело: складено автором на основі [7; 8]
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про стан розвитку інформаційного суспіль-
ства у світі. відповідно до всесвітнього звіту 
з інформаційних технологій 2010 – 2011 рр., 
індекс мережевої готовності вимірює рівень 
розвитку інформаційно-комунікаційних техно-
логій конкретної держави за 71 параметром 
(індикатором), що об’єднані в три великі групи 
(субіндекси): 1) наявність умов для розвитку 
ікт (середовище ікт); 2) готовність громадян, 
бізнесу та державних органів до використання 
ікт; 3) рівень використання ікт у суспільному 
житті, у комерційному та державному секто-
рах країни [9].

розглядаючи динаміку індексу мережевої 
готовності за країнами щодо україни, можна 
визначити тренд до зростання значення з 
2013 по 2016 р. країни першої десятки пока-
зують різноспрямованість індексів, однак 
коливання невеликої амплітуди.

висновки з цього дослідження. інформа-
ційне суспільство, впроваджуючи інформаційно-
комунікаційні технології, стимулює динамічний 
розвиток економіки, конкурентоспроможність 
підприємств, ефективні інструменти управління 
бізнесу, що призводить до втілення інновацій 
і підвищення добробуту країни. За міжнарод-
ними рейтингами можна простежити позитивну 
динаміку розвитку інформаційного суспільства 
україни, але необхідні додаткові поштовхи для 
більш динамічного шляху. одна з можливостей 
прориву – впровадження мереж 4G і 5G із роз-
робленням тактичних і стратегічних рівнів роз-
витку із залученням кваліфікованих вітчизняних 
виробників, операторів зв'язку, венчурних фон-
дів, дослідницьких організацій, що дасть змогу 
сформувати лідерів галузі. Лідерство дасть 
право окреслювати драйвери майбутнього та 
формувати конкурентні переваги.

таблиця 2
Рейтинг країн за індексом мережевої готовності NRI

Рейтинг 2016 р.  країна 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
1 сінгапур 5,96 5,97 6,0 6,0
2 Фінляндія 5,98 6,04 6,0 6,0
3 Швеція 5,91 5,93 5.8 5,8
4 норвегія 5,66 5,7 5.8 5,8
5 сШа 5,54 5,61 5.6 5,8
6 нідерланди 5,81 5.79 5.8 5,8
7 Швейцарія 5,66 5,62 5,7 5,8
8 велика Британія 5,64 5,54 5,6 5,7
9 Люксембург 5,37 5,53 5,6 5,7
10 Японія 5,24 5,41 5,6 5,6
42 Польща 4,19 4,24 4,4 4,5
64 україна 3,87 3,87 4,0 4,2

Джерело: складено автором на основі [10]
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