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ВСТУП
Сучасний світ з його все більш зростаючими темпа-

ми життя несе в собі нову поведінку людей, що, у свою
чергу, відтворює нові культурні цінності. Одна з найак-
туальніших проблем пов'язана із впливом високотехно-
логічних засобів комунікації на культуру поведінки та
свідомість суспільства. На сьогодні надзвичайно вели-
ка кількість людей користується послугами мобільних
операторів, має вдома стаціонарні телефони, а також
широко використовує Інтернет-ресурси в повсякденно-
му житті.

На сьогодні існує дуже багато науковців та вчених,
які присвятили себе вивченню та вдосконаленню вже
існуючих питань у сфері ІКТ та інформаційного суспіль-
ства в цілому. Перші роботи, що з'явилися на цю тему,
— це монографії і статті американських учених —
Д. Белла, П. Дракера, А. Тоффлера, Б. Куїна. Вітчиз-
няні вчені, які приділяють велику увагу теоретичним
аспектам постіндустріальної економіки і практичним
питанням становлення суспільства нового типу, — це
О. Чубукова, А. Чухно, В. Голиков, С. Мочерний. З ос-
танніх наукових праць зарубіжних авторів, присвячених
проблемам розвитку інформаційної економіки, бізнесу
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У даній статті було проведено дослідження у галузі інформаційно-комунікативних технологій

(ІКТ) за трьома групами країн світу, вирахувано середній рівень використання Інтернету, моб-

ільного зв'язку та стаціонарних (фіксованих) телефонних ліній. Проведено аналіз впливу зміни

кількості населення та ВВП на душу населення на користування мобільними телефонами та

Інтернетом за цими групами. Зроблено висновки щодо впливу інформаційно-комунікативних

технологій на розвиток кожної окремої групи країн.

In the given article was conducted the research in the field of information and communication

technologies (ICT) in three groups of the world countries, also was calculated the middle level of the

use of the Internet, mobile communication and stationary (fixed) public-call lines. It was made the

analysis about the influence of change in amount of population and GDP per capita on using mobile

telephones and Internet also in these groups. There were done the conclusions in relation to the

influence of the information and communication technologies on the development of every separate

group of the countries.
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слід відзначити монографії російських (І. Мелюхіна,
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Саме тому тема інформаційно-комунікаційних тех-
нологій на сучасний момент їх розвитку та впроваджен-
ня у країнах світу є надзвичайно актуальною для вив-
чення. Взагалі, можна говорити про те, що людство роз-
вивається в інформаційному напрямі саме через стрім-
кий глобалізаційний розвиток суспільств, перехід до
активного використання понять "економіка, заснована
на знаннях", "інформаційне суспільство", розвиток та
передачу інформації між усіма країнами світу.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є дослідження динаміки сучасних за-

собів передачі інформації як на локальному, так і гло-
бальному рівні. Важливим є визначення факторів, що
впливають на зміну кількісних показників розвитку
інформаційно-комунікаційних технологій. Для цього
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необхідно за допомогою статис-
тичних методів дослідити основні
залежності цих показників від вка-
заних факторів. У даній роботі
проведений кореляційних аналіз,
що допоможе зрозуміти істинну
причину зростання попиту на ці
види інформаційних послуг.

РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні у світі склалася тен-

денція до переходу країн на новий
рівень розвитку — розвитку, що
заснований на новітніх інформац-
ійних технологіях. Зараз всі країни світу намагаються
стати на шлях, що в кінцевому результаті допоможе їм
вийти на рівень постіндустріальних держав. Для більш
чіткого розуміння цього термінау треба проаналізувати
шлях, який веде до таких змін. За словами Д. Белла, сьо-
годні головною продуктивною силою є наука, на відміну
від промислового, тобто індустріального сектора. При-
чиною цього стала технологізація, яка призвела до того,
що потенціал розвитку нового суспільства все більше
визначається знаннями та інформацією, якою володіє
це суспільство. Саме Д. Белл вперше вжив поняття "по-
стіндустріальне суспільство" і наголошував на немину-
чості заміни індустріального типу розвитку саме пост-
індустріальним [5]. Однак він не називав постіндустрі-
альне суспільство інформаційним, бо вважав, що інфор-
матизація — лише складова його частина.

У свою чергу, П. Дракер ввів у вживання такі термі-
ни, як "інформаційне суспільство" та "суспільство
знань". Дракер стверджує, що знання є єдиним за зна-
ченням ресурсом, який стає важливішим за працю, ка-
пітал, землю. На його думку, однією з ознак нового
інформаційного суспільства є те, що знання зі стану існу-
вання лише у сфері людського буття індивіда або сус-
пільства перейшли до стану дії [6].

Е. Тоффлер став прихильником того, що знання є
наймогутнішою силою, яка навіть приводить до
конфліктів, що виникають по всьому світі
у зв'язку з боротьбою за контроль над
інформацією і засобами комунікації [7]. Б.
Куїн вважає, що економічна і продуктив-
на сила сучасних корпорацій вкладена зде-
більшого в інтелектуальну сферу [8]. І чим
більше знань та інформації має корпора-
ція, тим більше вірогідність того, що саме
ця компанія буде займати позиції лідерів
по всьому світі, а не просто існувати та ви-
робляти продукт.

Поява нових інформаційних техно-
логій стала переворотом, який змінює самі
основи традиційної економіки. Інфор-
маційні технології в загальному вигляді
можна охарактеризувати як процес, що
складається з чітко регламентованих пра-
вил виконання операцій, дій різної міри
складності над даними, що зберігаються
в комп'ютерах. Головна мета інформацій-
них технологій — в результаті цілеспрямо-
ваних дій з переробки первинних даних,

щоб отримати необхідну для користувача інформацію.
До появи у світі інформаційних технологій та потре-

би у обміні інформацією призвело намагання кожної
країни розвиватися у напрямі новітніх технологій і до-
сягти рівня сучасних країн-лідерів. Найменш розвинуті
країни прагнуть стати більш сильними та мати змогу до-
сягти прийнятного рівня розвитку; країни, що розвива-
ються, намагаються впроваджувати новітні технології та
використовувати знання для розвитку свого потенціа-
лу; а розвинуті країни не хочуть втрачати свої позиції у
даній галузі. Це призводить до втягнення усіх країн світу
у процеси глобалізації. Країни стають більш відкрити-
ми, починає розвиватися міжнародна торгівля, міжна-
родний обмін факторами виробництва [1]. Для цього їм
необхідний зв'язок, який забезпечить швидку реакцію
на вирішення будь-якого питання, що виникло в процесі
співробітництва. Саме цей зв'язок і є тією силою, що
штовхає країни світу використовувати, розвивати інфор-
маційно-комунікативні технології.

Сучасний розвиток мережі Інтернет характеризуєть-
ся значним збільшенням швидкості та обсягу передачі
інформації. Цю можливість надає використання широ-
космугового Інтернету з його високотехнологічними ха-
рактеристиками [4].

На основі даних Міжнародного валютного фонду [2]
та Світового банку [3] авторами було розраховано се-

Таблиця 1. Абоненти мережі Інтернет та широкосмугової

мережі, 2003—2008 рр., тис. осіб [2]

Рис. 1. Порівняння кількості абонентів широкосмугової

мережі та мережі Інтернет, 2003—2008 рр., тис. осіб [2]
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редні показники за трьома групами
країн, що характеризують розвиток
ІКТ в країнах світу. Прослідкуємо ди-
наміку змін, що відбулися в користу-
ванні мережею Інтернет. Кількість
осіб, які є абонентами широкосмуго-
вої мережі, зростає для усіх країн світу
(табл. 1, рис. 1).

При цьому швидкість зростання
використання цієї мережі найнижча
для найменш розвинутих країн. Це по-
яснюється слабким економічним ста-
ном, низькими технологічними можли-
востями і, як наслідок, відсутністю
впроваджень інноваційних технологій
у цій галузі. Але дана динаміка чітко
показує, що намагання найменш роз-
винутих країн досягти певного рівня
розвитку можлива і згодом їхні показ-
ники будуть зростати.

Кількість абонентів мережі зви-
чайного Інтернету зростає. Та для
групи розвинутих країн у 2008 році
кількість населення, що є абонента-
ми цієї мережі, різко падає. Це, на-
самперед, пов'язано із розвитком

широкосмугового Інтернету.
Через нездатність звичайної
мережі передавати швидко
інформацію у великій її кіль-
кості ці країни починають
більше схилятися до користу-
вання широкосмуговим швидк-
існим та більш надійним Інтер-
нетом. Саме тому темпи корис-
тування таким Інтернетом в цих
країнах значно зросли, а кіль-
кість абонентів мережі звичай-
ного Інтернету зменшилися.

На відміну від абонентів,
кількість користувачів самою ме-

режею зростає стабільно високими темпами
(табл. 2, рис. 2) для всіх груп країн. До 2006 року
темпи росту кількості користувачів мережею
були майже однакові. Однак, починаючи з 2007
року, вони стали значно більшими. Це пов'яза-
но із глобалізацією світогосподарських зв'язків
та збільшенням обсягів міжнародної торгівлі то-
варами та послугами з використанням новітніх
технологій.

Вищевказані процеси потребують комуніка-
тивних зв'язків між країнами і тому показники
користувачів мережею Інтернет зростають для
всіх груп країн.

Ще однією із причин росту кількості корис-
тувачів стало збільшення процесів міграції та ур-
банізації (табл. 4). Населення країн стало зрос-
тати і вплинуло на показники росту користувачів
Інтернетом, а також мобільним зв'язком. Цей
показник зріс у всіх країнах світу (табл. 3).

Значного розвитку набуває стаціонарний
телефонний зв'язок, але у розвинутих краї-

Таблиця 2. Користувачі мережі Інтернет,

2003—2008 рр., тис. осіб [2]

Рис. 2. Динаміка кількості користувачів мережею Інтернет,

2003—2008 рр., тис. осіб [2]

Таблиця 3. Абоненти мобільних телефонів та користувачі

фіксованого (стаціонарного) зв'язку, 2003—2008 рр.,

тис. осіб [2; 3]

Рис. 3. Порівняння кількості користувачів мобільних

та стаціонарних телефонів, 2003—2008 рр.,

тис. осіб [2; 3]
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нах кількість його абонентів
зменшується з кожним роком
(рис. 3).

Розвинуті країни світу через
свої лідерські позиції вже прой-
шли період користування ста-
ціонарним зв'язком. Тому цей по-
казник у даній групі країн змен-
шується, а в країнах, що розвива-
ються, та наймеш розвинутих
країнах — збільшується. Причи-
ною цього є менший рівень до-
ходу на душу населення в цих
групах країн та високі ціни на
користування послугами моб-
ільних операторів.

Розглянемо, як саме зміни
кількості населення та динамі-
ка ВВП на душу населення
(табл. 4) впливають на показни-
ки кількості абонентів мобіль-
ного зв'язку та мережі Інтернет.
Для цього необхідно провести кореляційний аналіз цих
залежностей.

Визначивши коефіцієнт кореляції, ми маємо змогу
побудувати наступну таблицю (табл. 5). Як бачимо, і ВВП
на душу населення, і кількість населення значно впли-
вають на кількість абонентів мобільних телефонів та
кількість користувачів Інтернету.

Але найбільш відчутним цей взаємозв'язок є у роз-
винутих країнах, оскільки коефіцієнт майже дорівнює
1. І менш відчутний зв'язок у найменш розвинутих краї-
нах та країнах, що розвиваються, хоча він теж має ко-
ефіцієнт, вищий 0,9. Причому в розвинутих країнах
вплив величини першого та другого показників майже
однакові. А для найменш розвинутих країн та країн, що
розвиваються, величина ВВП на душу населення має
більший вплив на кількість користувачів мобільного
зв'язку та Інтернет, ніж кількість населення.

Це пояснюється тим, що розвинуті країни більш чут-
ливі до змін у кількісних показниках даних категорій
через високу технологічну розвиненість цих країн, низь-
ку вартість послуг на користування мобільним зв'язком
та Інтернетом. І тому приріст населення та збільшення
обсягів ВВП на душу населення призведе до збільшен-
ня кількості користувачів даними послугами. А в най-
менш розвинутих країнах та країнах, що розвиваються,
ці технологічні досягнення ще не є широко використо-
вуваними, тому вони є більш дорогими. Це призводить
до меншого впливу зміни приросту населення і більшо-
го впливу зміни показника ВВП на душу населення на
кількість користувачів мережею Інтернет та мобільним
зв'язком.

ВИСНОВКИ
У наш час розвитку високих технологій приділяють

найбільшу увагу. Ресурсна база кожної країни світу з
кожним роком зменшується, для раціональності та
ефективності її використання необхідно розвивати на-
укоємні галузі. І такою галуззю є сфера інформаційно-
комунікативних технологій. У статті доведено, що на
сучасному етапі ця галузь розвивається прискореними

темпами. На її розвиток вагомий вплив справляє еконо-
мічний стан країн, належність їх до тієї чи іншої групи
розвитку за економічними показниками. За проаналі-
зованими даними складається таке твердження: у всіх
країнах світу сьогодні спостерігається зростання показ-
ників використання таких видів послуг, як Інтернет та
мобільний зв'язок.

В Україні у цій галузі спостерігається певний про-
грес, але наша країна ще не має достатньо можливос-
тей для впровадження та використання сучасних
новітніх технологій. Причиною цього є хитке економіч-
не становище, підсилене сучасною фінансовою кризою,
недостатність інвестиційних ресурсів, недосконалість
нормативно-правової бази. Тільки вирішивши ці пробле-
ми, наша країна зможе вийти на шлях до суспільства
нового типу — інформаційного суспільства.
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Коефіцієнт кореляції 

 

Нас-ня та 

користувачі 

моб. тел. 

Нас-ня та 

користувачі   

І-нет 

ВВП на душу та 

користувачі 

моб. тел. 

ВВП на душу 

та користувачі  

І-нет 

Найменш розвинуті країни 0,9315 0,9479 0,9624 0,998 

Країни, що розвиваються 0,9229 0,9117 0,998 0,9437 

Розвинуті країни 0,999 0,989 0,989 0,9955 

Таблиця 5. Коефіцієнт кореляції для груп країн світу за

відношеннями до змін населення та ВВП на душу населення до

абонентів мобільних телефонів та користувачів Інтернету

Таблиця 4. Динаміка зміни кількості населення в країнах та

ВВП на душу населення, 2003—2008 рр., тис осіб [2; 3]

Населення, тис. осіб  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Найменш розвинуті країни 15,8 16,18 16,77 16,96 17,01 17,77 

Країни, що розвиваються 40,37 40,87 42,24 44,55 58,97 80,3 

Розвинуті країни 29,63 29,83 30,02 30,2 30,29 30,56 

ВВП на душу населення, дол. 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Найменш розвинуті країни 412 469,83 524,33 645,18 737,92 864,22 

Країни, що розвиваються 4060,16 4688,11 5350,47 6476,77 7023,36 9041,28 

Розвинуті країни 28632,37 32433,04 34292,18 37289,95 41599,55 44278,33 

 


