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Вплив сучасної інформаційної революції (ІР) на становлення мегатрендів постсоціалістичного господарства розглянуто в статті з урахуванням висновків зарубіжних і вітчизняних вчених Д. Белла, П. Дракера,
Е. Тоффлера, В. Голікова, Г. Задорожного, С. Мочерного, А. Чухно, а також
даних статистичних і соціологічних досліджень.
У статті зроблено висновки про те, що в постсоціалістичному господарстві становлення головних мегатрендів постіндустріального розвитку
або здійснюється під впливом ІР, або ж вони є її наслідком. З урахуванням такого впливу ІР на сучасний господарський розвиток у статті,
переважно на прикладі України, обґрунтовано висновки, спрямовані на
перетворення індустріального господарства постсоціалістичних країн
у наукоємне постіндустріальне господарство.
Зокрема, ці висновки побудовані на доказах необхідності створення
умов для духовно-творчої діяльності людини, що є найважливішою передумовою і наслідком ІР. Найбільш важливою серед них є трансформація
системи освіти часів соціалізму в її сучасну якість, яка характеризується
більшою доступністю, кращим інформаційним забезпеченням і демократизацією. Аналіз статистичних даних свідчить про те, що цей процес набуває нової якості, проте потребує подальшого прискорення.
Аналізуючи зміни в ранжуванні постсоціалістичних країн за показником
технологічного розвитку господарства, автор робить висновок про те, що
становлення інформаційного, знаннємісткого постсоціалістичного господарства, крім інших причин, залежить від обраної моделі трансформаційного розвитку. У статті зроблено висновок про те, що найважливішою
особливістю впливу ІР на трансформації постсоціалістичного господарства
в більшості пострадянських країн є недостатня вираженість постіндустріальної
спрямованості економічних процесів і передумов для впровадження інноваційного розвитку як головного напряму господарювання.
Інші, найбільш важливі висновки статті полягають у тому, що перехід
до знаннємісткого господарства відкриває постсоціалістичним країнам
шлях до глобальної "світ-економіки", до створення екологічних виробництв

і демократичної соціалізації економічних відносин, а в цілому – створення
на постсоціалістичному просторі глобалізованого постіндустріального
господарства.
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