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У статті розглядається категоріально-понятійний апарат «нової економіки», особливості її 
становлення, а також інформаційно-комунікаційні технології як основа зростання «нової економіки» в 
умовах формування нової соціально-економічної формаці 
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ВСТУП 
 
На сучасному етапі розвитку світогосподарської системи для підвищення 

глобальної конкурентоспроможності промислово розвинених країн в умовах 
становлення нової соціально-економічної моделі ключове значення набуває 
необхідність оцінки впливу інноваційно-технологічного фактора на формування 
«нової економіки», а також виявлення проблем та перспектив її інноваційного 
розвитку. 

У сучасній економічній літературі в даний час немає єдиної думки не тільки 
щодо змісту поняття «нової економіки», але й про безперечність факту існування 
самого цього явища. Тим не менш, останнім часом вивченню впливу інноваційно-
технологічного фактора і оцінці глобальної конкурентоспроможності держав за 
рівнем технологічної готовності приділяється все більша увага як на провідних 
міжнародних економічних форумах та конференціях, так і в спільних науково-
дослідних виданнях та спеціалізованих публікаціях зарубіжних і вітчизняних 
авторів . Необхідно відзначити, що багато фахівців відносять настання нової ери - 
«нової економіки» - до середини 90-х р., які супроводжувалися динамічним 
розвитком економіки США і швидким зростанням капіталізації американського 
фондового ринку. 

У розробку наукових основ оцінки інноваційного потенціалу та інноваційного 
розвитку великий внесок внесли зарубіжні вчені Р. Солоу, Б.Санто, Р. Харрод, 
Й.Шумпертер, М.Портер. У вітчизняній науці теоретичні засади розвитку науково-
технічної сфери і питання формування інноваційної моделі знайшли відображення в 
роботах О. Амоша, Ю. Бажал, О.Гаврилюк, І.Лукінова, В. Ріхтюк, Л. Шаповалової 
та інших авторів. 

Визначенням базових понять, які характеризують інформаційну економіку та 
інформаційне суспільство в цілому, присвячені роботи як зарубіжних, так і 
українських авторів. Серед них необхідно відзначити праці Л. Вінарнік, А. 
Дінкевич, А. Кармінського, М. Кастельс, Р. Хасбулатова, А.Чернова, А. Чухно, В. 
Щербина, Ф. Уебстер, Д. Еймор та інші. Однак, недостатньо вивченими, на наш 
погляд, є питання дослідження категоріальних аспектів інноваційно-технологічних 
процесів на етапі формування нової соціально-економічної формації. Тому метою 
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статті є дослідження категоріальних аспектів інноваційно-технологічних процесів 
на етапі формування нової соціально-економічної формації, а також визначення 
сучасних тенденцій розвитку «нової економіки». 

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Дослідження теоретичних проблем становлення 
економіки нової формації вимагає вивчення категоріальних аспектів «нової 
економіки» і передбачає формування цілісної системи понять, що відображають 
сутність процесу трансформації. В основі розвитку нової соціально-економічної 
формації закладено зміна взаємозв'язку між наукою, технікою та економічним 
зростанням, а також біосферою, техносферою і соціосферою в цілому. 

Сучасний підхід дозволяє розглядати «нову економіку» з трьох ключових 
позицій - як стан, як процес і як систему. У той же час різноманіття визначень, які 
зустрічаються в економічній літературі, вказує на відсутність єдиного підходу до 
оцінки цього явища: «нова економіка»; економіка, заснована на знаннях; 
постіндустріальна економіка; інформаційна економіка; економіка інформаційного 
суспільства; віртуальна економіка; цифрова економіка; мережева економіка; 
інтернет-економіка [4; 7; 9; 13; 14; 20]. 

Аналіз сучасної економічної літератури показав, що визначення нової 
соціально-економічної формації вимагає розширення понятійного ряду за рахунок 
включення наступних категорій: «інформаційне суспільство», «постіндустріальне 
суспільство», «суспільство послуг», «суспільство знань», «суспільство, що 
навчається» («learning society »), «суспільство інформатики і високих технологій» 
[8; 15; 21; 25]. 

В цілому слід зазначити, що в сучасній науковій літературі широке поширення 
отримали відразу два поняття: «суспільство, засноване на знаннях» і «економіка, 
заснована на знаннях». Це можна пояснити соціально-економічним характером 
описуваних явищ. Багато сучасніх дослідників вибудовують свої переконання на 
основі ідеї «обучаючої економіки». На сучасному етапі відбувається зародження 
нового виду соціальної моделі або типу економічної формації, відмінною рисою 
якої стає присутність соціального феномена, а не зв'язок зі змінами технологічного 
характеру, що призводить до неминучих зрушень в соціальних формах розвитку [7; 
25]. 

Тим не менш, вплив інноваційно-технологічного фактора на розвиток «нової 
економіки» вимагає його включення і розгляду в якості одного з основних стимулів 
економічного зростання. Розвиток «нової економіки» базується на використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які складають серцевину процесу 
економічної та соціальної трансформації, що зачіпає всі країни. ІКТ та глобалізація 
в поєднанні один з одним створюють новий соціально-економічний феномен, 
фундаментально змінюючи характер функціонування окремих підприємств та 
економіки в цілому. 

В основі розвитку і становлення нової соціально-економічної формації 
закладені економіко-технологічні зміни. В результаті цього посилюється вплив 
технологічних зрушень на динамку та якість зростання, а також вплив ІКТ на 
продуктивність праці в традиційних галузях; відбувається прискорення 
технологічного прогресу при одночасному скороченні життєвого циклу товарів і 
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послуг, строків НДДКР і впровадження інновацій; наука орієнтується на реальні 
потреби економіки, а між діючими суб'єктами економічної системи встановлюються 
зв'язки мережевого характеру, які сприяють появі якісно нових товарів і послуг. 

Російські дослідники підкреслюють, що термін «нова економіка», як правило, 
асоціюється з розвитком інформтехнікі, інформтехнологій та інформсістем [7, С. 
99]. Однак, враховуючи динаміку, закладену в становленні нової формації, слід 
говорити про зростання ролі інноваційно-технологічного фактора, який містить в 
собі не лише інформаційні технології, але і передові технології, які будуть 
визначати становлення «нової економіки» в XXI столітті. 

На сучасному етапі розвитку при формуванні теоретичної бази «нової 
економіки» необхідно розглядати дане явище як суму чотирьох компонентів, що 
формують конкурентоспроможність: «Нова економіка = традиційна економіка + 
інформація + знання + інформаційні ресурси і технології». Однак, беручи до уваги 
той факт, що синтез економічних категорій має потребу в систематичному 
оновленні, доцільно розглядати термін «нова економіка» як результат впливу 
інноваційно-технологічного фактора, який формується на основі досягнень науково-
технічного, економіко-інноваційного та соціального прогресу. 

Одним із ключових факторів виробництва виступає знання, яке стає головним 
джерелом прибутку і основним чинником зростання «нової економіки», а також 
розвитку інформаційного суспільства, в той час як її матеріальну основу формує 
сукупність інформаційних технологій. Широкомасштабне впровадження та 
поширення інформаційних технологій як на макро-, так і на мікрорівні супроводжує 
технологічний прогрес в інших галузях, які активно використовують результати 
діяльності сфери ІКТ. Таким чином, в умовах переходу від моделі «традиційної 
економіки» до моделі «нової економіки» формується інноваційно-технологічний 
фактор, який надалі буде визначати розвиток окремих країн. 

Для визначення механізмів формування «нової економіки» та підвищення її 
конкурентоспроможності потрібно розробити чітку систему понять, що включає три 
категорії: «інформація», «знання», «інформаційно-комунікаційні технології». 
Визначення технологічної парадигми М. Кастельса розкриває взаємозв'язок 
розглянутих категорій: перетворення інформації через формування нових знань в 
безпосередній продукт виробничого процесу та економічного розвитку [13]. 

В результаті аналізу сучасної літератури перелік категорій «нової економіки» 
був розширений за рахунок наступних категорій: високоефективні технології, 
знання, інновації, інтелект, інформаційні та комунікаційні технології, якісно інша 
технологічна база, нова матеріально-технічна база (електроніка, новітні технології, 
комп'ютеризація, інформатизація) [1; 2; 6; 10; 14; 23; 25]. 

В умовах зростаючої конкуренції за інтелектуальні ресурси та нематеріальні 
активи інформаційним технологіям відводиться роль сполучної ланки, яка 
забезпечує синтез інформації і знань, закладаючи фундамент для ефективного 
функціонування інших галузей. У даній системі відносин інформаційні технології 
являють собою сукупність методів і програмно-технічних засобів для збору, 
обробки, зберігання, передачі і представлення інформації. 
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Розгляд категорії «інформація» вимагає застосування як загальнонаукового, так 
і антропоцентричного підходу. Інформація ототожнюється з відомостями та 
фактами, які можуть бути перетворені в знання. Для цього потрібне дотримання 
наступної умови: між предметом, тобто, інформацією, та її одержувачем повинні 
виникнути відносини. Тут мова йде про процес набуття нових знань, що, по суті, є 
наукою в традиційному розумінні. Реалізація отриманих знань в процесі створення і 
використання матеріальних і духовних благ - є вже технологія. Узагальнюючи 
вищесказане, можна зробити висновок, що перехід від інформації до знань, а потім 
до технології утворює категорію «інформаційні процеси», тобто процес збору, 
обробки, накопичення, пошуку, розповсюдження та використання інформації. 

Теорія «нової економіки» грунтується на тому, що інформація вільно 
поширюється на ринку, а учасники економічних відносин мають до неї вільний 
доступ [4]. Теза про те, що при наявності коштів на її оплату інформація стає 
доступною всім, у сучасних умовах справедливо піддається критиці, оскільки на 
ринку має місце таке явище як асиметричність інформації, суб'єкти намагаються 
обмежити доступ конкурентів до економічної інформації в інтересах збереження 
комерційної таємниці та щоб уникнути науково-технічного шпигунства. У «новій 
економіці» володіння знанням трансформується в конкурентні переваги, «що 
забезпечують перерозподіл природних ресурсів, праці і капіталу з відкриттям нових 
можливостей для всіх видів виробничої, економічної та фінансової діяльності" [14, 
С. 27]. 

Однак навіть за умови широкого розповсюдження інформації у зовнішньому 
середовищі і всередині підприємства, підвищення конкурентоспроможності 
залежить від здатності суб'єкта витягти з інформацією нове знання, тобто - 
«високоорганізовану інформацію про об'єкти прийняття рішень» [14]. Адже, з 
одного боку - інформаційна середа є відображенням процесів, що відбуваються в 
економічній, політичній і соціальній сферах, а з іншого боку - інформаційна середа 
виступає самостійно в ролі фактора, що робить вплив на формування економічного, 
політичного і соціального простору. Це пояснює той факт, що термін «інформація» 
містить в собі такі поняття, як «інформаційний продукт», «інформаційні ресурси», 
«інформаційний товар». 

Під впливом інноваційно-технологічного фактора на становлення «нової 
економіки» основна продуктивна функція відводиться науці, знанням, сфері послуг. 
Тому в сучасній економічній літературі широке поширення набула теза про те, що 
генерування і використання знання як процес відіграє ключову роль у створенні 
добробуту «нової економіки». Згідно теорії Девіда Дж. Тиса, отримання 
надприбутку стає можливим при використанні нематеріальних активів і активізації 
внутрішнього потенціалу економічних суб'єктів, який виступає в ролі джерела 
динамічного зростання [24, С. 60]. П. Ромер висунув нову теорію економічного 
зростання, включивши в систему традиційних факторів виробництва додатковий 
елемент «знання». На сучасному етапі досліджень проблема трансферу знань 
продовжує займати розуми вчених. Відправним пунктом стала категоризація знання 
на два типи: «неявне знання», тобто неформалізовані знання («Tacit knowledge») і 
формалізоване знання («Codified knowledge»). Термін «неявне знання» в 1962 році в 
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соціологію ввів М. Полані, пізніше японські дослідники І. Нонака і X. Такеучі 
застосували його в теорії організації підприємства. В економічній теорії, макро- і 
мікроекономіки, знання часто характеризується як складова частина змін [25, С. 24]. 
У такому трактуванні найбільшою цінністю володіє тільки нове знання. Якщо нове 
знання не можна формалізувати, то воно не передається або його трансфер 
утруднений. Формалізоване знання передається. Такий підхід справедливо 
піддається критиці вчених. Якщо неформализованное знання не передається, то, як 
світове співтовариство могло стати на шлях побудови суспільства, заснованого на 
знаннях? [25]. Неформализованное знання можна придбати в процесі навчання, 
воно може бути отримане за допомогою кооперації та інтерактивного навчання. 
Економічна теорія трактує формалізоване знання виходячи з його властивостей: 
воно може бути передано, його трансфер здійснюється вільно на будь-якій відстані, 
відсутні організаційні бар'єри. У рамках економічної системи формалізоване знання 
забезпечує доступ до інтелектуальних ресурсів, які укладені в людському капіталі. 
Купівля знання, по суті, означає отримання обробленої інформації. У цьому аспекті 
формалізація являє собою важливий вид економічної діяльності. Можна купити 
послуги «експерта» (дослідника, виробника знання), але залишається проблема 
власності. Знання є інтелектуальною власністю його носія. При цьому компанії, які 
оплачують послуги «видатних експертів», не обов'язково одержують виключне 
конкурентну перевагу. Однак формалізовані і неформалізовані знання можуть 
доповнювати один одного і бути присутнім на ринку одночасно. 

Таким чином, гармонізація теоретичних пізнань про природу знання і 
виявлення ролі знання залишаються ключовими питаннями теорії «нової 
економіки». Знання пов'язане з правом зберігання, а не володіння. Знання є 
громадською категорією. Знання можна генерувати, але не купувати. Знання 
вимірюється якісними показниками. Якщо товари замінювані на інші товари, то 
знання унікально. Знання як ресурс компанії може виступати в ролі складової 
загальної стратегії. По-перше, компанії зацікавлені в ексклюзивному володінні 
знанням, у той час як його виробники зацікавлені в обміні знаннями з іншими 
суб'єктами. По-друге, компанії створюють знання, яке обіцяє їм економічні вигоди. 
Інтелектуальний процес виробництва знання не має меж і бар'єрів, однак, бізнес 
застосовує демпінгову політику по відношенню до знання, яке не володіє 
перспективою економічної реалізації. Очевидно, що придбання знань є ризикованим 
капіталовкладенням для підприємницького сектора. Впродовж довгих років 
активізація процесу створення знань вважалася пріоритетною сферою діяльності 
вченого співтовариства. 

Все вищевикладене дозволяє обгрунтувати таке трактування поняття «нова 
економіка» - це система відносин, що виникають як між державами, так і між 
окремими суб'єктами в рамках національного і світового господарства на основі 
активізації інноваційних процесів та використання інформації, знань та 
інформаційних технологій в якості основних факторів економічного зростання за 
допомогою розвитку нових форм інноваційно-технологічного співробітництва. 

Об'єктом вивчення у даному контексті виступають інноваційно-технологічні 
процеси у формуванні та розвитку «нової економіки», що визначають зростання 
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конкурентоспроможності національної економіки в умовах впливу економіко-
технологічних факторів на глобалізацію світового господарства. Невід'ємною 
складовою «нової економіки» є інформаційне суспільство, що характеризує 
соціально-економічний розвиток країни під впливом інноваційно-технологічного 
фактора. У зв'язку з цим в рамках нової системи економічних відносин правомірно 
говорити про формування інформекономікі, яка є її невід'ємним компонентом. Так, 
нинішнє століття увійде в історію світової економіки як епоха інформаційних 
технологій, в центрі якої знаходиться інтернет як революційна і одночасно 
еволюційна технологія. На даний момент відбувається революція у сфері веб-
технологій. Інтернет пройшов шлях розвитку від засобу публікацій і реляційних баз 
даних до засобу інтерактивної взаємодії. Тому визначення сутності категорії 
«економічна інформація» з урахуванням збільшення її загального масиву вимагає 
розгляду результатів аналізу сучасних тенденцій становлення інформекономікі. У 
центрі уваги опиняється формування зовсім нового простору й типу ринку - 
інформаційного, який являє собою високоспеціалізований сектор ринку, перш за все 
орієнтований на ділову сферу, який має величезний потенціал росту, і, по-друге, 
сектор ринку послуг для забезпечення управлінських рішень, який представляється 
найбільш обіцяючим для розвитку, оскільки сприяє переходу від обробки 
інформації всередині організації до використання зовнішніх систем, що пропонують 
найбільш привабливий набір послуг [4]. 

Таким чином, розвиток і впровадження сучасних інформаційних технологій 
повинно бути спрямоване на створення інформаційно-керуючого фундаменту, який 
покликаний «забезпечити можливість вирішення глобальних проблем розвитку, 
запобігання катастроф і криз, і, отже, можливість створення необхідної 
інформаційної основи для реалізації моделі сталого розвитку» [14, С. 9]. Згідно 
сучасним теоріям інформаційного суспільства, реалізація потенціалу штучного 
інтелекту залежить від ступеня взаємодії суб'єктів економічний діяльності. Якщо в 
традиційній економіці головною метою є отримання прибутку, то в «новій 
економіці» поряд з витягом «надприбутків» повинна бути вирішена задача по 
створенню гнучких інтелектуальних інформаційних систем, які забезпечать 
реалізацію можливостей машинної обробки економічної інформації, доступної в 
новому інформаційному просторі, формування якого в значній мірі визначає 
інтернет. 

Аналіз сучасної літератури дозволив виявити особливості інформаційної ери, в 
якій відбувається формування «нової економіки» промислово-розвинених країн. До 
них належать підвищення ступеня відкритості економіки, активізація обміну 
знаннями, а також посилення ролі соціального та людського капіталів у становленні 
економіки нової формації. Для підприємницького сектору формування нової 
екосистеми означає, що одну з головних основ бізнесу становитиме мережева 
взаємодія, яке базується на зміцненні зв'язків між суб'єктами економічної 
діяльності. Це викликано посиленням конкуренції в результаті появи нового типу 
компаній, єдиним активом яких виступає ноу-хау. У зв'язку з цим сучасні 
дослідники відзначають зростаючу роль соціального та людського капіталів, які 
виступають невід'ємними компонентами поняття «венчурний капітал. 
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Трансфер інформації та ідей сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
компаній. Необхідно підкреслити, що трансфер інформації та знань має стратегічне 
значення як на мікрорівні, так і на макрорівні, так як стратегія сталого розвитку 
цивілізації в умовах формування інформаційного суспільства та його економічної 
системи повинна бути спрямована на розвиток і створення нових інформаційних 
механізмів системної самоорганізації процесів економічного розвитку мотивацій, 
які сприяють досягненню балансу інтересів суб'єктів господарюючої діяльності [14]. 

У «новій економіці» перед суб'єктами економічної діяльності стоїть завдання 
зведення інформації в систему, яка забезпечуватиме ефективність використання 
різноманіття інформації з метою витягання з неї досить повної і ясної картини 
аналізованих подій, а також прогнозування інноваційно-технологічного розвитку 
світової економіки. 

«Інформація та її оцінка виникають і можуть бути зрозумілими лише в 
контексті відносин суб'єкт-об'єкт» [14, С. 26]. Тому важливо забезпечити 
управління інформаційними потоками, що характеризуються обміном інформацією 
та знаннями. Це дозволить економічним суб'єктам отримувати більше інформації 
про ринки, виходити на глобальний ринок, скорочуючи операційні витрати і 
використовувати різні типи моделей ведення бізнесу, в т.ч. електронні. 

Під «трансформацією» в «новій економіці» слід розуміти не просто передачу 
інформації від одного суб'єкта до іншого, а перетворення інформації в знання (як 
ресурс чи товар), тоді як формування інтелектуального потенціалу за допомогою 
застосування технологіческіх інновацій машинної обробки інформації - є вже 
технологія, яка може стати базовою для подальшого технологічного укладу. Так, 
дослідники вже на сучасному етапі прогнозують настання шостий інформаційної 
революції, яка полягатиме в глобалізації людських знань, а її фундамент складуть 
системи і засоби, здатні заміщати інтелектуальні потенції людини.  

Трансформація основних категорій «нової економіки» вказує на наступні 
тенденції: висока ступінь інформатизації соціально-економічного устрою; високий 
рівень автоматизації виробничих процесів; зміна структури виробництва, 
збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу у вартості кінцевого продукту; 
формування єдиного світового інформаційного простору і поглиблення 
інформаційної та економічної інтеграції країн, а також господарюючих в них 
суб'єктів; становлення і розвиток нових технологічних укладів; створення ринку 
інформації і знань, використання інтелектуального та інформаційного потенціалу 
суспільства як основного поновлюваного ресурсу стійкого прогресивного розвитку; 
зростання ролі інформаційної інфраструктури в системі суспільного виробництва, з 
одного боку - зростання асиметрії між країнами і регіонами, з іншого - нівелювання 
економічної ізоляції за рахунок конвергенції ринку ІКТ в світовому масштабі. 

 
ВИСНОВКИ 
 
Посилення процесів глобалізації та динамічний розвиток ринків призводять до 

неминучої трансформації у всій системі, яка супроводжується зміною ряду 
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закономірностей функціонування економіки і відповідних сфер, які в комплексі 
втілюють у собі інноваційно-технологічний розвиток країни. 

Таким чином, до ключових механізмам, які сприяють переходу до нової 
соціально-економічної формації, можна віднести витяг економічного прибутку з 
інформації, забезпечення ефективної циркуляції знань, як на макроекономічному 
рівні, так і в мікроекономічних процесах, а також заохочення технологічних 
інновацій шляхом широкого впровадження інформаційно -комунікаційних 
технологій. 

У дійсності «нова економіка» являє собою складну організаційну структуру,  
формування якої відбувається під впливом процесів розширення інформаційного 
суспільства та становлення економіки знань в глобальних масштабах. У свою чергу 
розвиток «нової економіки» змінює характер глобалізації, невід'ємним елементом 
якої стає соціальний компонент, що характеризує сприйнятливість всіх секторів - 
державного, підприємницького, приватного - до змін інноваційно-технологічного 
характеру. 
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