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ПРОСТОРУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

 
У статті розглядається роль інформаційних та комунікаційних технологій у 

побудові інформаційного суспільства, а також вплив ІКТ на процес розвитку та 
зростання конкурентоспроможності країн. 
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В статье рассматривается роль информационных технологий в построении 

информационного общества, а также влияние ИКТ на процесс развития и роста 
конкурентоспособности стран. 
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The article examines the role of information and communication technologies in 

building the information society and the impact of ICT on development and growth of 
competitiveness of countries. 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ 
Сучасні інформаційні технології дають можливість накопичувати інформацію й миттєво 

надавати її в різних формах кожному, хто потребує. Це кардинально змінило бізнес, освіту, дім, 
зайнятість і практично все, що нас оточує. Інформаційна складова в житті сучасного 
суспільства, яка збільшується з року в рік, свідчить про його інтенсивну інформатизацію [1]. 

Практично кожна європейська країна має документ найвищого рівня, в якому визначається 
національна політика з побудови інформаційного суспільства. При цьому зазначається, що 
створення такого суспільства підвищує конкурентоспроможність усієї країни, покращує якість 
життя населення, дає можливість збільшити темпи розвитку й переходу на передові економічні, 
торгові, технологічні позиції. Серед багатьох напрямів розвитку інформаційного суспільства 
особлива увага останнім часом приділяється проблемам використання інформаційних 
технологій. 

Необхідним є вироблення стратегії щодо формування і розвитку єдиного інформаційного 
простору, головними компонентами якого повинні бути інформаційні ресурси та інформаційно-
телекомунікаційна інфраструктура. Інформаційний простір буде ефективним, якщо він буде 
відкритим для суспільства і даватиме можливість реалізовувати узгоджені інтереси громадян, 
суспільства і держави на комплексній і системній основі.  

У зв’язку з цим як приклад побудови інформаційного простору слід відзначити досвід 
Швеції у впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій та побудові інформаційного 
суспільства. На відміну від інших країн, основна частина науково-дослідних робіт, які 
фінансуються державою, проводяться в університетах та інститутах, що входять до системи 
вищої освіти Швеції. Серед пріорітетних галузей – інформаційні технології, а також 
підвищення практичної віддачі від досліджень, їх комерціалізація. 

Рейтинги Global Information Technology Report 2009-2010, який був опублікований 
Всесвітнім економічним форумом, очолює Швеція. У доповіді стосовно інформаційних 
технологій 2009-2010 підкреслюється визначальна роль інформаційних та комунікаційних 
технологій (ІКТ) як одного з інструментів проведення більш економічно, екологічно та 
соціально стійкого розвитку у світі в період після однієї з найбільших економічних криз за 
останні десятиліття.  
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Дослідження, підготовлене до початку Всесвітнього економічного форуму, показало, що 
Швеція посіла перше місце серед країн за активністю використання інформаційних технологій. 
Друге місце зайняв Сінгапур, третє – Данія, четверте – Швейцарія, п’яте – США та інші країни 
Північної Європи разом з Канадою, Гонконг і Нідерланди завершать десятку. Росія опинилася 
на 80 місці, а Україна на 82 за рівнем використання ІТ. 81 місце займає Сальвадор, а 83 – 
Гватемала. Рік тому Україна зайняла 62 місце в цьому списку.  

Усього до рейтингу увійшло 133 країни, а доповідь є і надалі найбільш авторитетною та 
всеохоплюючою у світі міжнародної оцінки впливу ІКТ на процес розвитку та 
конкурентоспроможності країн. Доповідь підготовлена Всесвітнім економічним форумом 
у співробітництві з INSEAD, провідною міжнародною бізнес-школою, у рамках глобальної 
конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму в мережі та промисловому 
партнерстві, програмі інформаційних технологій та телекомунікацій.  

Для кожної країни в рейтингу підраховується індекс мережевої готовності, який 
розглядається як підготовленість країн до ефективного використання ІКТ в трьох аспектах: 
спільний бізнес, регулювання та інфраструктури в галузі ІКТ; готовність трьох основних 
зацікавлених груп у суспільстві – фізичних осіб, бізнесу та уряду – у використанні та отриманні 
вигоди від ІКТ. Для Швеції він становив 5,65, для Росії – 3,58, для України – 3,53. Оцінюючи 
рівень розвитку ІТ в країні, автори звіту оцінювали доступність технологій для користувачів, 
готовність громадян використати технологічні новинки, а також рівень їх використання [2]. 

Таблиця 1 
Індекс мережевої готовності 2009-2010 (10) 

 
 

За даними internetstatistik.se, 89 % жителів Швеції вдома мають комп’ютер, 88 % мають 
можливість користуватись Інтернетом. У 78 % – швидкісний доступ до Інтернету, що на 4 % 
більше порівняно з минулим роком. Середньостатистичний швед щоденно проводить у мережі 
Інтернет 1 годину 41 хвилину, що на 26 більше, ніж у 2005 році. 16 % використовують 
мобільний телефон для виходу в Інтернет. У 86 % компаній, які мають у своєму складі 10 та 
більше співробітників, є свій сайт. 15 % шведів зареєстрували свій власний домен. У 12 % є 
власні веб-сайти, а 6 % ведуть блоги. Майже 2 мільйона шведів регулярно читають блоги, 20 % 
зареєстровані в різних соціальних мережах. 1,5 мільйона шведів користуються 
файлообмінними мережами.  

Розвинуті країни вже зробили стрибок від індустріального до інформаційного суспільства. І 
малорозвинені країни мають можливість, перескочивши епоху індустріалізації, вступити в еру 
комп’ютерного інтелекту. Подібно до того, як праця і капітал були основними факторами 
індустріального суспільства, інформація і знання сьогодні стають вирішальними чинниками 
інформаційного суспільства. Інформація підвищує ефективність всіх дій працівників, а знання, 
закладені в інформації, стають реальною силою при їх матеріалізації у виробництві [3]. 

Межі зростання матеріальних можливостей визначені лише в галузях традиційної 
економічної системи, а в розвитку інформаційних технологій таких меж не передбачається. 
Немає меж для виникнення і споживання інформації. Саме інформація здійснює всезростаючий 
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вплив і на традиційну економічну систему, оскільки інформація дозволяє ефективніше 
використовувати матеріальні ресурси природи. Виникла нова парадигма інформаційного 
суспільства: мінімізація матеріального виробництва і максимізація інформаційного 
виробництва. 

Телекомунікації й електронні інформаційні технології, які є суспільною базою для 
працевлаштування, не мають меж зростання і розвитку. Платформи інформаційних технологій 
стануть ще більш інтегрованими і здатними реалізовувати між- і внутрішньоорганізаційну 
координацію суспільно-виробничих процесів. Розподіл ресурсів стане більш активним і 
динамічним.  

Працівників майбутнього, що володіють знаннями, будуть характеризувати властивості, які 
повною мірою не тільки залежать від стану і розвитку суспільних інформаційно-технологічних 
платформ, а саме на них і побудовані. Такі основні властивості, як: 

– високий рівень мобільності і здатність працювати віртуально; 
– високий рівень освіти і розумових здібностей; 
– повний набір навичок, необхідних для процесу трансформування знань; 
– унікальність індивідуальних навичок повністю будуть забезпечуватися розвинутими 

компонентами інфорційних технологій.  
Значення працівників, які володіють знаннями, зросте і в соціальному, і в економічному 

розумінні. Цей процес у подальшому все більшою мірою буде залежати саме від стану і 
розвитку інформаційних технологій і систем. 

Не дивлячись на абстрактність терміна, суть поняття «інформаційна технологія» полягає в 
розширенні можливостей конкретних людей. Розвиток інформатики надзвичайно динамічний. 
При цьому і апаратні, і програмні технології розвиваються шляхом, який робить можливим 
обробку великої кількості інформації в режимі реального часу і доступ до цієї інформації 
майже з будь-якої точки за допомогою розподілених (баз даних) ресурсів.  

Тенденції розвитку сучасного суспільства приводять до того, що будь-яка технологія рано 
чи пізно стає технологією інформаційною: якщо не повністю, то принаймні окремі її 
компоненти мають відношення до ІТ, а якщо не мають, то найближчим часом будуть мати. Все 
наше життя – бізнес, системи управління, культура – проходить під знаком ІТ. Сучасний світ 
надзвичайно стрімко змінюється: стираються старі контури, вимальовуються нові, і в 
найближчому майбутньому темпи змін будуть тільки зростати. 

Позитивні наслідки інформатизації дозволяють людині швидко і достатньо просто через 
глобальну інформаційну систему підключатися до будь-яких інтелектуальних досягнень 
цивілізації в інтересах інтерактивного навчання, підвищення кваліфікації, розваг, творчості, 
культури або бізнесу. Революція в комунікаційних технологіях дає можливість регулярно 
оновлювати інформацію, користуватись нею в режимі реального доступу, якщо є відповідні до 
цього засоби. Стосовно мультимедійних засобів, можна окреслити нові моделі: 

– використати здібності найліпших фахівців із різних ділянок; 
– пов’язати ці знання зі знаннями фахівців у галузі нових, інтерактивних розважальних 

навчальних методик; 
– застосувати найкращі методи інтерактивних мультимедійних засобів комунікації; 
– подати цей матеріал у вигляді спрощених моделей, які сприятимуть легкому навчанню; 
– подати ці курси в режимі негайного безкоштовного доступу кожного, хто має 

комп’ютер, підключений до мережі; 
– встановити мережу Інтернет, яка уможливить ефективніше й приємніше індивідуальне 

навчання [4]. 
Знаковим етапом переходу до інформаційного суспільства можна вважати підписання на 

міжнародному рівні в 1999 р. Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства, а 
також проведення Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства (Женева, 2003; 
Туніс, 2005). Зрозуміло, що XXІ століття – це не тільки вік цифрових інформаційних 
технологій, це – початок нових глобальних взаємовідносин і суспільної взаємодії, які 
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розгортатимуться в глобальній мережі Інтернет, а також в різноманітних мережах мобільного 
зв’язку та телекомунікаційних. 

Держава один з головних чинників та ініціаторів переходу суспільства до інформаційної 
ери. У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» зазначено, що «одним з головних пріоритетів України є прагнення побудувати 
орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне 
суспільство, у якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати 
до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній 
людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому 
розвиткові та підвищуючи якість життя». 

За цей час сформовано певні правові засади побудови інформаційного суспільства: прийнято 
ряд нормативно-правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини щодо створення 
інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної власності на ці ресурси, 
впровадження електронного документообігу, захисту інформації.  

Разом з тим ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно зі світовими 
тенденціями є недостатнім і не відповідає потенціалу та можливостям України. Серед причин 
названі такі: 

− рівень інформатизації окремих галузей економіки, деяких регіонів держави є низьким; 
− рівень комп’ютерної та інформаційної грамотності населення є недостатнім, 

впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) – повільним; 

− рівень інформаційної представленості України в Інтернет-просторі є низьким, а 
присутність україномовних інформаційних ресурсів – недостатньою;  

− рівень державної підтримки виробництва засобів інформатизації, програмних засобів та 
впровадження ІКТ є недостатнім, що не забезпечує всіх потреб економіки і суспільного 
життя;  

− спостерігаються нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до 
комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» 
між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення;  

− не вирішуються в повному обсязі питання захисту авторських прав на комп’ютерні 
програми, відсутні системні державні рішення, спрямовані на створення національних 
інноваційних структур (центрів, технополісів і технопарків) з розробки 
конкурентоспроможного програмного забезпечення [5]. 

Інформаційне суспільство підштовхує багато організацій до прийняття концепції «електрон-
ного уряду». Вони шукають можливість надавати послуги для населення в інтегрованому 
електронному вигляді, подолати інформаційну нерівність, забезпечити навчання протягом 
усього життя, перебудувати взаємовідносини з клієнтами, сприяти розвитку економіки, 
встановити розумні правила й норми і створити форму правління з великою участю людей. В 
остаточному підсумку автоматизація державних служб може призвести до «прямої демократії» 
(без проміжних ланок). 

Перехід до «електронного уряду» починається з виходу установ в Інтернет, що призводить 
до фундаментального переосмислення структури і ролі державних служб. Вдало реалізовані 
електронні державні послуги повинні бути відкритими, загальнодоступними, орієнтованими на 
користувача, інтегрованими і заснованими на принципі партнерства держави і приватного 
сектора. Вони не тільки залучать тих людей, що вже підключені до Інтернету, але і зможуть 
привести в Мережу тих, хто ще не знайомий з нею. Головне для досягнення цієї мети – надати 
додаткові послуги громадянам і приватним компаніям. 

У найбільш повному розумінні «електронний уряд» – це та інфраструктура, яку сьогодні 
створюють державні органи, щоб перейти до нових способів виконання своїх задач. Вони 
складаються з трьох видів ІТ-засобів – інфраструктури, вертикальних рішень і різних точок 
доступу, таких як громадські портали. 
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інформаційного суспільства свідчить про пильну увагу, яку приділяють цій проблемі в різних 
країнах. А що маємо в Україні? У Законі України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» зазначено, що «впровадження 
Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки дасть 
можливість забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності суспільства і людини, а саме: 
збільшити рівень захисту прав і свобод людини та її добробуту, активізувати участь громадян в 
управлінні державою, сприяти розвитку демократії; підвищити конкурентоспроможність 
України, ефективність державного управління, продуктивність праці у всіх сферах економіки, 
рівень інформаційної безпеки людини, суспільства, держави, ступінь розвитку інформаційно-
телекомунікаційної інфраструктури, зокрема українського сегмента Інтернету; забезпечити 
перехід економіки до моделі науково-технічного та інноваційного розвитку, збільшити частку 
наукоємної продукції, сприяти якості та доступності послуг освіти, науки, культури, охорони 
здоров’я за рахунок впровадження ІКТ; розширити можливості людини отримувати доступ до 
національних та світових інформаційних електронних ресурсів; створити нові робочі місця, 
поліпшити умови роботи і життя людини; поглибити запровадження нормативно-правових 
засад інформаційного суспільства» [5]. 

У рамках Національної програми інформатизації передбачено широкий спектр проектів, 
спрямованих на інформатизацію органів законодавчої, судової, виконавчої влади, а також у ній 
передбачені проекти загальнодержавного значення. Це створення системи інформаційних 
ресурсів з найрізноманітніших напрямів – цифрові карти, земельний кадастр, реєстр населення, 
найрізноманітніші реєстри, зокрема й реєстр науково-технічної інформації, стандарти з 
інформаційних технологій та багато іншого. Виконання програми в повному обсязі є однією з 
найважливіших складових побудови інформаційного суспільства.  
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