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удосконалення системи організаційних зв’язків, 

підвищення ефективності організаційного порядку 

здійснення заходів та підвищення обґрунтованості, 

гнучкості та оперативності оцінювання ефективно-

сті організаційно-економічного забезпечення. За-

пропоноване ґрунтується на підвищенні конкурен-

тоспроможності насіння за рахунок посилення 

інноваційного рівня процесів селекції та насінниц-

тва; активного освоєння маркетингових підходів з 

освоєнням зовнішньоекономічного вектору у про-

суванні насіння за ринковими ланцюгами із дифе-

ренційованим врахуванням позицій суб’єктів по-

питу та пропозиції на ринку насіння зернових коло-

сових культур; функціональному узгодженні 

порядку удосконалення організаційно-економіч-

ного забезпечення з загальними функціями управ-

ління та цілями наукових установ.  
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Abstract 

The article considers the information as a category that is the material of consciousness - it is perceived, 

processed and creates new information. The main functions of information, the main properties of information, 

content of information and its form are highlighted. Various definitions and views on information are analyzed: 

philosophical, mathematical, economic. The information is given as a mathematical set. The question of the dif-

ference between information and knowledge is considered, since not every information leads to an increase in 

knowledge. The information provides a material that can be transformed into knowledge, so it is in this way that 

one can agree with theories that view information as a means of reducing uncertainty, which is used in various 

theories and concepts. The definition of information has been clarified. 

Анотація 

В статті розглянута інформація як категорія, що є матеріалом свідомості - сприймається, обробляється 

та створює нову інформацію. Висвітлено основні функції інформації, головні властивості інформації, зміст 

інформації та її форма. Проаналізовано різноманітні визначення та погляди на інформацію: філософські, 

математичні, економічні. Подано інформацію - як математичну безліч. Розглянуто питання розходження 

між інформацією й знанням, оскільки не всяка інформація приводить до збільшення знань. Інформація дає 

матеріал, який можна трансформувати в знання, тому саме в цьому ключі можна погодиться з теоріями, 

які розглядають інформацію, як засіб зниження невизначеності, якій використовується в різних теоріях і 

концепціях. Доповнено визначення інформації. 
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У сучасному глобальному економічному сере-

довищі інформація розглядається в якості одного з 

найважливіших стратегічних ресурсів розвитку су-

спільства. Інформація пронизує всю економіку, і це 

створює складність дослідження інформаційної 

сторони економічного життя. 

Підвищення ролі і значення інформації в сус-

пільному житті викликало необхідність виділення 

інформаційної діяльності в самостійну галузь. 

Якщо робоча сила, засоби виробництва і предмети 

праці – основні елементи в умовах виробництва, то 

інформація – це важливий ресурс економіки, товар, 

який є результатом всієї людської діяльності, еле-

мент і основа процесу управління та прийняття рі-

шень.  

Дослідженню поняття «інформація» приділя-

ється значна увага. Це питання розглядалось та до-

сліджувалось такими провідними вченими, як Шен-

нон К., Коллендер Б., Янковський С., Хейне П., По-

ртер М., Винер Н., Арский Ю. М., Ходжсон 

Джефри, Кастельс М., Сапир Ж. та багато іншими 

авторами. Але на сьогодні залишаються дискусій-

ними як в науковому так і в практичному аспектах 

питання пов’язані з визначенням «інформації» та 

потребують подальшого вивчення та вдоскона-

лення. 

Метою даної роботи є розгляд поняття «інфор-

мація», доповнення визначення «інформація», ви-

значення ролі та місця її в інформаційній економіці.  

Незважаючи на те, що поняття «інформація» є 

одним з найбільш поширених, воно більшість в 

чому залишається інтуїтивним та приймає різнома-

нітні значеннєві наповнення в різних сферах діяль-

ності людини. Спочатку під інформацією розуміли 

повідомлення, відомості, передані одними людьми 

іншим людям, а також сам процес передачі цих ві-

домостей. Термін «інформація» пішов від латинсь-

кого «informatio», що означає – роз'яснення, виклад. 

Слово «інформація» введено в постійне вжи-

вання у середині двадцятого століття Клодом Шен-

ноном, який ввів цей термін у вузькому змісті, сто-

совно до теорії зв'язку або передачі кодів. Ця теорія 

одержала назву «Теорія інформації» [1].  

Інформація, як категорія має властивості, голо-

вними з яких є зміст та форма. Під змістом інфор-

мації розуміють, власно, саму інформацію - свід-

чення про предмет. Інформація може включати, як 

факти, так і їх тлумачення. 

Форму інформації розглядають як матеріаль-

ний вид і спосіб існування інформації. Інформація 

не може існувати поза матерією, тому що вона її ат-

рибут. Так само як розміри й форма предмета, його 

конфігурація, утворюються самою речовиною пре-

дмета. Ця речовина в представленому вигляді і є 

матеріальним способом існування цієї інформації. 

Разом з тим, інформація даного матеріального об'є-

кта може бути скопійована на інший матеріальний 

об'єкт, якщо цей другий об'єкт має відповідні влас-

тивості.  

Деякі автори також розглядають інформацію 

як різноманітність. Наш світ різноманітний, і ми ча-

сто говоримо про різноманітність життя, про біоло-

гічну розмаїтість, про різноманітність предметів, 

різноманітність характеристик тощо. Таким чином, 

різноманітність – загальна властивість усього світу 

та кожного окремого об’єкта. Оскільки розмаїтість 

– сутність світу. Інформація – це опис розмаїтості, 

точніше, обраної його частини.  

Звідси випливає, що інформація є опис розмаї-

тості й різноманіття. Відмінність же конкретної ін-

формації від загальної розмаїтості й різноманіття 

складається тільки в тім, що, інформація – це час-

тина загальної різноманітності, а опис різноманіт-

ності – це матеріальний спосіб надання інформації. 

Існує також погляд на інформацію, як математичну 

безліч. Наприклад, Бертран Рассел пише, що: «Без-

ліч є сукупність різних елементів, мислима як єдине 

ціле». Саме таким уявляється певна розмаїтість, яку 

можна назвати інформацією.[2] 

Георг Кантор визначив безліч як «єдине ім'я 

для сукупності всіх об'єктів, що володіють даною 

властивістю». Ці об'єкти він назвав елементами без-

лічі. Злегка змінивши це визначення, назвавши еле-

менти безлічі властивостями, а вся безліч об'єктом, 

можна сказати: «Інформація – єдине ім'я для одного 

або групи властивостей, що належать розглянутому 

об'єкту» [3]. 

Безліч властивостей, які належать A(x), позна-

чимо {x | A (x)}. Суть інформації складається в тім, 

що елементи безлічі (х1, х2, х3, х4…... хn) різні. хn-1 ≠ 

хn. Інформація – це завжди відмінність, це розмаї-

тість. І, навпроти, якщо між елементами безлічі ро-

зходження немає, то немає й інформації про них.  

Отже, деяка безліч Y = { x | A (x)} містить ін-

формацію A(x) про властивості об'єкта Y. Можна 

піти далі, указавши, що і взята окремо яка-небудь 

властивість хn теж є об'єктом безлічі властивостей z 

, { z | X (z)}. X = { z | Z (z)}. Тоді інформація про 

властивості безлічі X включена в інші більш зага-

льні безлічі окремого об'єкта – Y. [3] 

При передачі інформації необхідно дотримува-

тися взаємо-однозначної відповідності математич-

них безлічей, які передані інформацією. Кожному 

елементу однієї безлічі, який представляє інформа-

цію першоджерела, повинен відповідати елемент 

іншої безлічі, що відображає цю інформацію на ін-

шому матеріальному носії. Така передача часто на-

зивається аналоговою передачею, тому, що від пе-

редана розмаїтості аналогічного виду інформації в 

першоджерелі. Це спосіб передачі в найбільшій 

мері властивий неживої природної інформації.  

Як вже відмічалось інформація є атрибутом 

матеріальних об'єктів, тому інформація по своєї 

природи матеріальна. Тут діє проста природність: 

якщо є матеріальний об'єкт, то існує і інформація 

про нього; якщо є інформація – значить існує і її ма-

теріальний носій. Матеріальний світ і його власти-

вості дуальні: вони й матеріальні й ідеальні.  

Зміст інформації нематеріальний, але її вико-

ристання, опис, завжди втілюється у матеріальну. 

Всесвітня матерія представлена інформацією про 

себе. Незважаючи на те, що зміст інформації нема-

теріальний, вона діє як самостійне явище, маючи 

можливість за певних умов переходити з одного ма-

теріального носія на іншій. Інформація робить світ 

пізнаваним і керованим. [4] 
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Таким чином, з філософської точки зору мо-

жна вважати, що свідомість – це процес і результат 

обробки інформації разом з пам'яттю. Збереження 

інформації є функцією пам’яті. Думка - це інформа-

ція, отримана в результаті роботи свідомості. Зміст 

інформації надає свідомість. [4] 

Розвиток інформації розвиває принципово но-

вий вид індустрії – інформаційну. Інформаційна ін-

дустрія або «індустрія знань», за визначенням Ф. 

Махлупа (США), включає п'ять видів інформацій-

ної діяльності:  

- наукові дослідження і розробки;  

- освіта;  

- засоби масового спілкування;  

- інформаційні машини;  

- інформаційні послуги. [5] 

Американські вчені ввели також поняття – пе-

рвинний і вторинний інформаційний сектор. Особ-

ливим видом інформації є інформаційні технології. 

Вони є інструментом вирішення завдань управ-

ління організацією. Інформація в даному випадку 

розглядається як внутрішньофірмовий ресурс, са-

мостійний фактор виробництва. 

За допомогою інформації споживач-користу-

вач одержує можливості задовольняти потреби в 

нових даних і знаннях, які можуть бути використані 

у різних напрямках у тому числі й для отримання 

прибутку. 

Поняття інформації стало розглядатися й з 

філософської точки зору. Філософський підхід до 

визначення інформації визначає її як специфічний 

атрибут об'єктивного світу, що створює умови, не-

обхідні для забезпечення стабільності й розвитку 

систем різної природи. 

В умовах сучасного розвитку інформаційного 

суспільства й електронної (квазіінформаційної) 

економіки інформацію можна вважати видом ресу-

рсів і фактором суспільного розвитку. Інформація 

стає особливим видом продукту із всіма властивос-

тями товару як економічного об'єкта. 

Застосування інформації як економічного ре-

сурсу може бути представлено як в продажа/купі-

вля/обмін. Цей ресурс може бути представлений в 

обмеженій кількості. При цьому, згідно концепції 

загальної теорії інформації на інформацію може 

пред'являтися платоспроможний попит. [6]  

Будь-яка взаємодія між об'єктами, у процесі 

якого один здобуває деяку субстанцію, а інший її не 

втрачає називається інформаційною взаємодією. 

При цьому передана субстанція називається інфор-

мацією.  

Якщо взяти за основу дане визначення можна 

виявити дві найбільш загальні властивості інформа-

ції. Перше – інформація не може існувати поза вза-

ємодією об'єктів. Друге – інформація не втрача-

ється жодним з них у процесі цієї взаємодії. 

Наведемо ще деякі визначення поняття інфор-

мація. Так інформація (по Ф. Найту) представля-

ється як поняття, протилежне невизначеності й обе-

рнено пропорційному ризику. [7]. 

У той же час П. Хейне, розглядаючи інформа-

цію, як економічну категорію стверджував, що «ін-

формація є рідким благом», придбання якого пов'я-

зане з витратами [8].  

М. Портер навпаки вважаючи неправомірним 

трактувати інформацію як економічну сутність і те-

оретично виправдувати поширення товарних відно-

син на інформаційну сферу, наполягає на тому, що 

для адекватного розуміння соціальних відносин в 

епоху конвергенції обчислювальної техніки й тех-

ніки засобів зв'язку необхідне дослідження змін у 

структурі комунікаційного досвіду. [9] 

Пізніше поняття інформації було розширено й 

доповнене Н. Вінером і У. Ешби з погляду кіберне-

тики. [10] 

Подальші дослідження показали, що поняття 

інформації значно більш ємне й, що дуже важливо, 

що вона існує поза сприйняттям конкретної лю-

дини. Отже, повний процес отримання, переробки і 

передачі знань, що розпочинається з отримання ін-

формаційним органом (комунікатором) первинних 

даних і закінчується настройкою кожного елемента 

системи створення інформації на досягнення мети 

та перетворенням об'єкта в нове цільове утворення 

з врахуванням вимог споживача (комуніканта) – ін-

формація і інформаційна діяльність. Інтелектуаль-

ним змістом довідково-інформаційних фондів на 

будь-яких носіях і кваліфікаційним рівнем фахівців 

можна оцінити ефективність інформаційної діяль-

ності.  

До кінця 60-х років XX століття інформація й 

інформаційні процеси не розглядалися як щось са-

мостійне. Вважалося, що вдосконалювання інфор-

маційних процесів викликається, насамперед, пот-

ребами розвитку матеріального виробництва й пе-

реслідує мету його обслуговування. Так, 

наприклад, темпи росту знань, нагромадження цін-

ної інформації є важливим показником суспільного 

прогресу, але цей показник не розглядався як голо-

вний і єдиний, оскільки сама по собі інформація не 

здатна збільшити виробництво матеріальних і куль-

турних цінностей, і вона приносить користь тільки 

тоді, коли втілена в техніку й технологію, у культу-

рні цінності, у знання й досвід людей, у форми їх-

нього спілкування, у всю систему суспільних відно-

син. Цінність інформації є дійсною, коли вона 

сприяє росту матеріально-енергетичного й духов-

ного потенціалу людей, сприяє їхньому всебічному 

розвитку й удосконалюванню.  

Однак, вже у середині XX століття розвинені 

західні країни вступають у постіндустріальну фазу 

розвитку. Відбуваються корінні зміни в структурі 

суспільства, галузях економіки, зайнятості, вироб-

ництва, чому сприяють технічні досягнення в галузі 

зв'язку, масових комунікацій, обчислювальної тех-

ніки. Обсяг знань і їхнє виробництво постійно зро-

стають. Наступає усвідомлення того, що інформа-

ція може розглядатися як промисловий продукт і 

виробництво її – один з видів промислової індуст-

рії. Виникає ринок інформаційних послуг. Всі ці 

процеси поступово приводять до того, що колишні 

погляди на роль інформації й інформаційних про-

цесів у суспільстві стають неспроможними, і це 
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спонукує дослідників шукати нові підходи до оці-

нки проблеми.  

Основним же каналом одержання інформації, 

способом прилучення до світу і його подій, посере-

дником у формуванні культури, а також найважли-

вішим фактором, який трансформує всю систему 

духовного виробництва, є саме засоби масової ко-

мунікації, що творять інформаційний моносвіт, 

особливу «інфросферу», якої притаманні риси гло-

бальності, як принципово нове середовище перебу-

вання сучасної людини. Її відмінними рисами ста-

ють універсальність і тотальність поширення.  

Термін інформація відрізняється від терміна 

знання. На думку деяких філософів специфікою ін-

формації (на відміну від знання) є її надмірність і 

фрагментарність.  

Дж. Ходжсон пояснює розходження між інфо-

рмацією та знаннями як розходження дуже принци-

пове. Інформація – сукупність даних, які вже інтер-

претовані, котрим удалося додати якийсь зміст. А 

знання – продукт використання інформації. Знання 

є щось таке, що перебуває «і що треба просто «зро-

бити доступним», або те, що є «десь поблизу» і що 

треба «зробити доступним» або «відкрити». [11] 

М. Кастельс відносно знання підтримується 

визначення Д. Белла «Знання сукупність організо-

ваних висловлень про факти або ідеї....» А в відно-

шенні інформації підтримує судження, М. Портера, 

що інформація є дані, які були організовані й пере-

дані [12]. 

Ж. Сапир пропонує вважати інформацією 

«будь-якими відомостями, які можуть бути почерп-

нуті зі свідомості й додані до вже існуючого 

знання». Звідси виходить, що, можна перейти від 

«економіки інформації» до «економіки знання» 

[13]. 

Питання розходження між інформацією й 

знанням безпосередньо пов'язане з використанням 

інформації. Інформація дає матеріал, який можна 

трансформувати в знання. 

Саме в цьому ключі можна погодиться з теорі-

ями, які розглядають інформацію, як засіб зни-

ження невизначеності, якій використовується в різ-

них теоріях і концепціях. Інформація у змістовому 

значенні являє собою знання. Але, для нашого дос-

лідження треба взяти до уваги, що не вся інформа-

ція стає знаннями. У знання може перетворитися 

лише нова інформація, яка може бути використана 

для досягнення поставленої цілі. Тобто , знання – 

це інформація, перероблена так, щоб зробити мож-

ливим перетворення перетворення в «силу».  

На наш погляд, варто доповнити визначення 

інформації, як засіб зниження невизначеності її зда-

тністю забезпечувати досягнення цілей або реаліза-

цію потреб суб'єкта. Дане визначення підводить нас 

до поняття інформаційної економіки. Це поняття в 

економічній науці не має стійкої термінології, що 

природно впливає на формулювання її цілей і за-

вдань. 

Інформація являє собою ресурс аналогічний 

матеріальним, трудовим і грошовим ресурсами, 

який в умовах інформаційного суспільства практи-

чно у всіх сферах суспільно-економічного життя ві-

діграє вирішальну роль. Інформація не віддільна 

від процесу інформування, тому необхідно розгля-

дати разом не тільки джерела інформації та спожи-

вачів інформації, але й трансляційні канали, які 

включають в себе як морально-етичні та культурні 

компоненти. В умовах експоненціального збіль-

шення інформації економічні агенти в процесі ви-

робництва, розподілу, обміну та споживання мате-

ріальних та духовних благ керується розмитими 

критеріями ефективності, оскільки володіють за-

звичай обмеженою (асиметричною) інформацією. 

В свою чергу, це призводить до збільшення неви-

значеності ринку та загострення економічної та по-

літичної турбулентності (в тому числі, при можли-

вій маніпуляції з інформацією). 

Із цього погляду інформацію можна визна-

чити, як ресурс, який виникає в результаті перетво-

рення й обробки нових відомостей, прийнятих че-

рез спектр трансляційних каналів (морально-етичні 

та культурні компоненти), зрозумілих й оцінених 

кінцевим споживачем як корисні за допомогою 

«мережевого ефекту» для зниження невизначеності 

ринку, що забезпечить йому досягнення цілей або 

реалізацію потреб суб'єкта. Вважаємо доцільним 

розглядати інформацію як актив разом із фізич-

ними та фінансовими активами.  

Необхідно підкреслити, що інформація від-

мінна від знання, оскільки не всяка інформація при-

водить до збільшення знань. 

Економіка, заснована на широкому застосу-

ванні інформаційних систем для досягнення кінце-

вих результатів є «Інформаційною економікою». 

Отже, найважливішим напрямком росту ефектив-

ності використання інформації в інформаційній 

економіці виступає економічне моделювання. Тому 

що саме інформація дає можливість екстраполю-

вати наявні явища економічного життя у майбутнє. 

Саме у цьому напрямку необхідно зосередити увагу 

економічні дослідження з метою підвищення цін-

ності інформації для поліпшення результативності 

економічної діяльності. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются понятийно-категориальные основы процессов воспроизводства рабочей 

силы на российском рынке труда. Приверженность российского рынка труда к классическим моделям вос-

производства рабочей силы вводит в нормативно-законодательный аппарат понятия минимального раз-

мера оплаты труда, прожиточного минимума и многих других. Ориентация на нижние границы социаль-

ного обеспечения населения России до настоящего времени во многом было обусловлено экономической 

ситуацией. В связи с этим на российском рынке труда получила распространение несовершенная конку-

ренция в социально-трудовых отношениях с последствиями распространения негативных социально-эко-

номических явлений, таких как бедность работающего населения, теневая занятость, нелегальная мигра-

ция, глубокая дифференциация оплаты труда, избыток и старение кадров. Что не может не отразится на 

воспроизводстве рабочей силы в России, т.к. основным ее источником остается заработная плата работни-

ков. Таким образом на российском рынке труда назревает объективная потребность в концептуальном 

подходе к процессам воспроизводства рабочей силы и переход от принципов необходимости к принципам 

социальной достаточности в удовлетворении социальных интересов и потребностей работников. Предла-

гается изменение подходов в понятийном осмыслении воспроизводственных процессов рабочей силы. 

Abstract 

The article examines the conceptual and categorical basis of labor reproduction processes in the Russian labor 

market. The russian labor market's commitment to the classic models of labour reproduction introduces into the 

regulatory apparatus the concept of the minimum wage, the living wage and many others. The focus on the lower 

social security boundaries of the Russian population has so far been largely driven by the economic situation. In 

this regard, the Russian labour market has experienced excessive competition in social and labor relations with the 

consequences of the spread of negative socio-economic phenomena, such as poverty of the working population, 

shadow employment, illegal migration, deep wage differentiation, surplus and aging of personnel. That can not 

but affect the reproduction of the labor force in Russia, because its main source remains the wages of workers. 

Thus, the Russian labour market is in for a strong need for a conceptual approach to labour reproduction and a 

shift from the principles of necessity to the principles of social sufficiency in meeting the social interests and needs 

of workers. It is proposed to change approaches in conceptual understanding of the reproductive processes of the 

labor force. 
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