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ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС У КОНТЕКСТІ
ТЕОРІЇ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

Cьогодні інформація, як економічний
ресурс, займає особливе становище в
економіці. Для розвитку будь-якого
людського суспільства необхідні матеріальні,
інструментальні, енергетичні й інформаційні
ресурси. Сучасні суспільні відносини
характеризуються небувалим зростанням
обсягу інформаційних потоків. Це
відноситься як до економіки, так і до
соціальної сфери. Інформація є вирішальним
чинником, що визначає розвиток технології і
ресурсів у цілому. Ринкові відносини
висувають підвищені вимоги до
своєчасності, вірогідності, повноти
інформації, без якої неможлива ефективна
маркетингова, фінансово-кредитна,
інвестиційна діяльність.

Відбувається формування ще одного
самостійного виду суспільного ресурсу –
інформаційного, що дозволяє заощаджувати
більшість інших ресурсів суспільства.
Подальший прогрес суспільства значною
мірою пов'язаний сьогодні з
удосконалюванням інформаційної
інфраструктури, ефективністю формування,
розміщення і використання інформаційних
ресурсів і продуктів.

Основними проблемами досліджень у
сфері інформаційних ресурсів суспільства є:
проблема розкриття сутності інформаційного
ресурсу як фактора виробництва, форми
подання знань, визначення і дослідження
закономірностей формування, перетворення і
поширення різних видів інформаційних
ресурсів у суспільстві.

Стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій, що використовуються в економічній
діяльності, перетворення інформації на
економічне благо, поява нових теоретичних
розробок, дозволяють виявити суть і оцінити
наслідки зростаючого впливу інформаційної
діяльності на виробництво й економіку. У
цьому зв'язку поширюється потреба в
упорядкуванні і систематизації наукових

знань про інформацію, перегляд і
формування нових поглядів про її місце як
фактора виробництва.

Інформаційна парадигма соціально-
економічного розвитку суспільства у своїй
основі має положення щодо визначення
інформації у сукупності факторів
суспільного виробництва. У сучасній
літературі усе більш визнаним є розуміння
інформації як основного предмета праці, а
також як найважливішого продукту людської
праці. Виробництво і споживання інформації
займає усе більшу питому вагу серед
продуктів, вироблених сучасними
господарськими системами, визначаючи
місце окремих країн і регіонів у світовому
поділі праці, які значно впливають на
характер, темпи і джерела стійкого розвитку
суспільства. Вирішення проблеми залежить
від того, як буде зрозуміла і вирішена задача
інформатизації виробництва. Розуміння і
вирішення задачі багато в чому залежить від
теоретичного обґрунтування визначеної
доцільності. Саме тому становлення
постіндустріального технологічного способу
виробництва, що йде на зміну
індустріальному, висуває перед сучасною
економічною теорією нові підходи, які
будуються на таких поглядах: розробка
положень інформаційної економіки та
інформаційного суспільства; визначення ролі
та місця інформації в системі факторів
виробництва та ін.

Донедавна учені-економісти виділяли
такі основні фактори виробництва: працю,
землю, капітал. У даний момент відбувається
становлення і розвиток постіндустріального
суспільства, у якому домінуючим фактором
стає інформація. В економічній теорії
постіндустріального суспільства як фактор
виробництва виділяється інформаційний
фактор. Інформаційний фактор завжди
відігравав важливу роль у розвитку
суспільства. Без використання інформації
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неможливий процес виробництва ні в
традиційній економіці, ні в
постіндустріальному суспільстві. Роль
інформаційного фактора настільки зростає,
що він починає займати визначальне місце в
розвитку виробництва, тому що тісно
пов'язаний з досягненнями сучасної науки,
яка сама по собі теж виступає як самостійний
фактор, що впливає на рівень ефективності
виробництва, процес підготовки
кваліфікованої робочої сили, підвищення
рівня і можливостей людського капіталу.

Періодом зародження економічної
теорії інформації як науки вважають початок
60-х років, коли її основи були закладені в
статті Д. Стиглера [11]. Протягом 60-80-х
років цей напрямок відзначений великою
кількістю робіт, серед яких особливо помітні
публікації К. Эрроу [14], а також
фундаментальні праці Ф. Махлупа [9]. Так,
Ф. Махлуп одним із перших висунув гіпотезу
про переключення попиту з праці фізичної на
працю розумову [9, 38], а також приділяв
увагу птанню про необхідність внесення
коректив у теорію і практику економічного
аналізу [9, 37] і оцінки у зв'язку із
зародженням нового виду діяльності – галузі
з виробництва знань.

Метою статті є дослідження
інформаційного ресурсу в контексті теорії
факторів виробництва. Досягнення
поставленої мети передбачає вирішення
таких задач:

формування поглядів на поняття ін-
формації як наукової категорії;

виявлення особливості інформації як
специфічного економічного блага,
економічного ресурсу і фактора
виробництва;

Існує багато підходів до визначення
цінності і ціни інформації в умовах
господарювання, що формуються,
обумовленим переходом багатьох країн до
якісно нового етапу розвитку –
інформаційної економіки – і відповідної
трансформації взаємин у ринковій економіці
[7, 12].

Об'єктом дослідження є місце і роль
інформації в економічному розвитку. Як
предмет дослідження виступає система
взаємин, що виникають із приводу

виробництва, розподілу, обміну і споживання
інформації.

Теоретичною основою роботи
послужили фундаментальні концепції,
представлені в класичних і сучасних працях
зарубіжних і вітчизняних учених [2, 5, 8,
9,11].

У нинішній час, коли традиційні
ресурси і джерела близькі до вичерпання,
економічне зростання усе більшою мірою
забезпечується за рахунок інформаційних
ресурсів. Ресурси як фактори виробництва
беруть участь у процесі виробництва товарів
і послуг. Вони включають природні ресурси,
людські ресурси, капітал, а останнім часом в
окрему групу виділяють новий вид ресурсу –
інформаційний. Кожен фактор має своє місце
в економічній системі і своїй конкретній
функції. Ресурси існують незалежно один від
одного. Факторами виробництва вони стають
у результаті по'єднання з іншими ресурсами.
Отже, фактори виробництва існують тільки у
взаємодії один з одним. Інформація як ресурс
у даному випадку може розглядатися і
застосовуватися як знання – здатність
людини до інтелектуальної діяльності,
приблизно так, як розглядається робоча сила
– здатність людини до праці.

Протягом усієї історії людства люди у
процесі суспільної діяльності перетворюють
упредметнену інформацію. Діяльність з
інформацією як із предметом праці ведеться
людиною  у процесі праці, який спрямований
на перетворення природного матеріалу. У
процесі пізнання навколишнього світу
людина виділяє з нього інформацію і фіксує
її, представляючи в зручному для себе
вигляді. Тим самим інформація виступає
загальним предметом праці. Для того щоб
інформація на рівні загального виступила
предметом праці, необхідні усвідомлені
зусилля людини її уречевлення в тих або
інших матеріальних носіях. Уречевлення
інформації в матеріальних носіях
починається цілеспрямовано людиною,
вимагає додаткових витрат на виробництво
речовинних носіїв цієї інформації. При
цьому інформація, яка за своєю природою
неречовинна, непредметна і не може існувати
поза матеріальним носієм, не може бути ні
перетворена, ні збережена, ні передана



окремо від нього. Інакше кажучи,
присутність інформації у процесі праці як
предмета праці припускає участь у цьому
процесі також і її матеріального носія. Тому
варто відрізняти працю з виробництва цього
матеріального носія від праці з її
виробництва.

У процесі людської діяльності
інформація виступає нескінченно
відтворювальним предметом праці, тобто та
сама інформація може діяти у процесі
відтворення як предмет праці декілька разів.
Іноді цю властивість інформації називають
нескінченною подільністю, припускаючи при
цьому, що інформація може бути
скопійована безліч разів і при цьому
суспільні функції кожної її копії будуть
абсолютно тотожними, хоча кожна така
копія може робити самостійний суспільний
рух.

Таким чином, інформація має
нескінченно відтворювальну властивість, не
піддається фізичному зносу і не зменшується
в процесі її споживання. Причому її
споживання одним економічним суб'єктом не
перешкоджає її споживанню іншими.

Інформація може виступати також і
продуктивною силою. Для того щоб
інформація стала продуктивною силою вона
повинна перетворитись на знання. Тому при
розгляді інформації як фактора виробництва
необхідно розрізняти категорії «інформація»
і «знання». Інформація являє собою набір
факторів, а знання мають суб'єктивний
характер, бо вони неві’ємні від людини і її
здібностей переробляти інформацію.
Фактично фактором виробництва стають
саме знання, а не інформація. Знання як
фактор виробництва – це оброблена
інформація, здійснена дія, що може
застосовуватись у виробництві.

Діяльність з використання і
застосування знань стає домінуючою в
процесі виробництва. Змінюються
принципово технологічні зв'язки і
взаємозв'язки між факторами виробництва,
трансформується процес їхньої взаємодії,
змінюється технологічний спосіб
виробництва.

Таким чином, можна сказати, що
інформація, незалежно від форм її існування

і використання в економічній діяльності,
докорінно відрізняється від таких ресурсів,
як капітал, природні ресурси, праця, що
впливає на специфіку обігу інформації в
економічній системі. Особливий інтерес
представляє вивчення сутності і
характеристик інформації
і знань, а також аналіз процесу виробницт-
ва інформації як економічного ресурсу і
товару.

Очевидно, що в умовах інформаційної
економіки на перший план висувуються
швидкість і якість обробки нових
інформаційних знань. Це дозволяє зробити
висновок про те, що інформація виступає як
економічний ресурс не тільки у визначених
формах і при наявності визначеного змісту,
але й у конкретний час. Матеріальні ресурси
у процесі виробництва переносять свою
вартість на товари і послуги, у результаті
чого після закінчення виробничого циклу
перестають існувати. Інформація не зникає,
але перестає мати економічну цінність через
втрату актуальності або неможливості її
застосування. Можна говорити про те, що
інформація має властивість обмеженості у
визначений час, тому від швидкості її
одержання і використання залежать вигоди,
одержувані від її застосування в
господарській діяльності.

Визначити, що ж таке інформація, не
просто, тому що вона, на відміну від даних,
не є об'єктом матеріальної природи й
утворюється в результаті взаємодії даних,
отриманих від навколишнього середовища. У
результаті роботи таких процесів, як логічне
мислення, уява і прогнозування, може
утворюватись або оброблятись інформація
про «ідеальні» об'єкти, що не мають
адекватного відображення в матеріальному
світі. Дані і методи відтворення інформації
протягом інформаційного процесу складають
діалектичну єдність.

Отже, специфічність інформації, її
відмінності від традиційних факторів
виробництва обумовлюють існування ряду
проблем, пов'язаних з її обігом в економіці.
Необхідний деякий період часу для адаптації
соціально-економічних систем до зміни ролі
і значення інформації, її впливу на
економічні процеси. У зв'язку з цим



необхідно розглянути основні проблеми,
пов'язані з використанням інформації як
економічного ресурсу в господарській
діяльності.

Необхідно розглянути проблему не-
рівномірного розподілу інформації в
економіці, розвитку відносин власності на
інформацію, про технічні і технологічні
проблеми обігу інформації.

Нерівномірність та асиметрія
розподілу інформації обумовлює неповну
інформованість економічних суб 'єктів щодо
ринкової ситуації і тенденцій її розвитку.
Така ситуація істотно впливає на
функціонування сучасних ринків. Діяльність
із виробництва, поширення інформації стає
усе більш затребуваною не тільки в умовах
інформаційної економіки, але й в економіці
країн світу у межах індустральних та
аграрних моделей. Слід зазначити, що будь-
яка трудова діяльність має своїм результатом
виробництво інформації, так само як і для її
здійснення потрібні інформація і знання того
або іншого роду. Виробництво інформації є
результатом будь-якої трудової діяльності,
існує на всіх стадіях соціально-економічного
розвитку суспільства.

Процес використання знань має свої
відмінності і подібності з процесом
використання робочої сили. У процесі
інтелектуальної діяльності здібності до
застосування знань не зменшується подібно
зменшенню здібності до праці. І навпаки,
знання зростають у процесі їх застосування,
тому що у процесі праці збільшується досвід
працівника.

Процес перетворення інформації і
знань можна розглядати в більш вузькому
сенсі, а саме як цілеспрямовану діяльність зі
збору, інтерпретації, створення нових знань з
метою їхнього наступного розповсюдження.
Саме ця діяльність має своїм кінцевим
результатом створення інформаційних
продуктів та інтелектуальних благ.
Відбувається виділення галузей економіки,
зайнятих виробництвом, обробкою,
поширенням інформації в число самостійних
сегментів економіки, що не тільки
забезпечують матеріальне виробництво, але і
визначальну конкурентоздатність економіки
і перспективи її розвитку.

Як писав Ф. Махлуп, “з точки зору
лексикології розходження між знанням та
інформацією закладено в основному в
дієслівній формі: інформувати – значить
передавати знання; знання можуть з'являтись
як результат інформації. Інформація як акт
інформування виробляється з метою передачі
знань у розум іншого. Інформація у значенні
“те, що передається” стає рівнозначною
знанням у значенні “те, що пізнано” [9, 44].

Про перехід до якісно нового етапу
розвитку сучасного суспільства (на прикладі
США) говорять дані, що приводяться Д.
Беллом, які характеризують динаміку числа
зайнятих у промисловості, сільському
господарстві, сфері послуг та
інформаційному секторі. При зменшенні в 20
разів кількості
зайнятих у сільському господарстві, у 1,7
раза у промисловості і приросту зайнятих у
сфері послуг у 1,8 раза кількість працівників,
чия діяльність пов'язана з виробництвом і
переробкою інформації, збільшилася в 9
разів [2, 93].

Г.Р. Громов [5] вважає, що усі види
діяльності, пов'язані з відтворенням
інформаційних ресурсів і їх експлуатацією,
необхідно поєднати в інформаційну
індустрію.

Як відзначає О.Тоффлер, "усі
економічні системи ґрунтуються на основі
знань, усі комерційні підприємства залежать
від цього виробничого ресурсу... При аналізі
господарських факторів економісти і
менеджери звичайно звертають увагу на
капітал, робочу силу і землю, ігноруючи
знання, хоча цей ресурс частково оплачений,
а частково використовується безкоштовно і є
в даний час найважливішим із усіх" [13, 102-
103].

Підсумовуючи все вищесказане,
можно стверджувати, що як фактор
виробництва інформація і знання мають
специфічні властивості, які видокремлюють
їх від інших факторів виробництва.

По-перше, інформація являє собою
такий економічний ресурс, що не
споживається у виробничому процесі і може
використовуватись в необмеженій кількості
відтворювальних циклів. Споживання
інформації тотожне формуванню нового



знання. У процесі використання інформація і
знання не споживаються (у тім розумінні, як
споживаються інші виробничі ресурси), а,
навпаки, нарощуються. У цьому контексті
очевидно, що поширення інформації тотожне
її самозростанню, що виключає застосування
до цього феномена терміна «рідкість» у
класичному його розумінні.

По-друге, створення знань і
інформації представляється процесом сугубо
індивідуальним; їхня вартість не може бути
визначена виходячи з "вартості" виробленої
їхньої "робочої сили".

По-третє, інформація, що має
властивість безмежно поширюватися,
характеризується не рідкістю, а
вибірковістю, у результаті чого, ставши
власником цього ресурсу, не кожний може
ним скористатися, тому що для цього
потрібен цілий набір інтелектуальних
якостей, які відрізняють сучасну особистість.

Незважаючи на зазначені специфічні
особливості, інформація і знання, як і інші
фактори виробництва, мають довгостроковий
характер. Вони можуть використовуватися у
виробництві протягом тривалого часу,
беручи участь не в одному виробничому
циклі. Використання інформації і знань
забезпечує приріст вартості, що характеризує
їх як фактори виробництва, які здійснюють
свій внесок у процесі створення додаткового
продукту поряд з іншими класичними
факторами виробництва.

Таким чином, інформація і знання в
сучасному суспільстві здобувають форму
“інформаційного капіталу”. На відміну від
звичайних основних і оборотних активів,
таких як земля, сировина, гроші,
інтелектуальний капітал є майже невидимим
і має об’єктивну природу походження .
Інформаційний капітал являє собою щось
схоже на "суспільний мозок", що акумулює
наукові і повсякденні знання працівників,
інтелектуальну власність і накопичений
досвід, спілкування й організаційну
структуру.

Але інформація є і суб'єктивним ре-
сурсом, тобто ресурсом, використання якого
більшою мірою залежить від індивідуальних
характеристик економічних агентів. Кожна
людина займається аналізом і інтерпретацією

інформації, що надходить, а також
створенням інформаційних продуктів; по-
своєму засвоює, переробляє інформацію,
створюючи унікальний інформаційний
продукт, споживає інформаційні продукти,
які розрізняються за великою кількістю
особистісних, соціальних характеристик.
Однакова інформація, що надходить до
різних суб'єктів або в різній послідовності,
може привести до різних результатів.
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