
НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ • 2021, № 3

SCIENCE, TECHNOLOGIES, INNOVATIONS • 2021, № 374

ВСТУП

Сучасний постіндустріальний етап соціально- 
економічного розвитку базується на енергетич-
ній парадигмі основи стрімких змін.

Упродовж двох тисячоліть життєдіяльність 
суспільства базувалася на матеріальній пара-
дигмі, а саме: на розумінні матерії як першо-
основи розвитку. Сьогодні всі сучасні складові 
розвитку перейшли до етапу формування та 
впровадження енергетичної парадигми, що пе-
редбачає, що базою подальшого прогресу стає 
енергетична складова існування життєдіяль-
ності людини, в основі якої є процес створення 
матеріальних систем і об’єктів із навколишнього 
енергетичного середовища [1].

На сучасному етапі економічна теорія 
К. Маркса вже не може пояснити сутність еко-
номічних процесів сьогодення. Тому сформува-
лася нова економічна теорія П. Ромера. Якщо 
теорія К. Маркса пояснювала попередні ета-
пи розвитку ресурсами і фізичною працею, то 
теорія П. Ромера пояснює сучасний швидкий 
соціально-економічний розвиток знаннями. 
На сьогодні 60 % розвитку в успішних країнах 
залежить від створених знань і лише 40 % від 
ресурсів і фізичної праці [2].

Якщо фундаментом прогресу стають зна-
ння, то постають питання: Чому саме вони 
стають основою соціально-економічного роз-

витку? Що є сутністю знання і чим знання від-
різняється від інформації? Щодо визначення 
сутності інформації і знань, а також їхньої ролі 
в життєдіяльності людини проводиться чимало 
наукових досліджень. Однак на сьогодні в цій 
сфері діяльності однозначного їх тлумачення 
серед науковців ще немає, а тому залишається 
значна кількість невирішених питань, що робить 
тему дослідження актуальною.

Мета роботи — показати, що є базовою 
від мінністю знання від інформації за наявності 
діалектичного зв’язку між цими категоріями, 
чому відбувається матеріалізація знання в ма-
теріальну систему, а також зробити уточнення 
щодо змісту терміна “інформація” в системному 
взаємозв’язку між інформацією та знаннями.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Наявність множини інтерпретацій поняття 
“інформація” можна розглядати як результат 
різноманітних підходів до його визначення, 
оскільки інформація характеризує процеси 
теорії пізнання, тобто перехід від об’єктивної 
форми відображення до суб’єктної, змінюючись 
залежно від об’єкта дослідження. Сама ж інфор-
мація залишається незмінною щодо об’єктів, які 
вона відображає [3].

У широкому, філософському сенсі “інфор-
мація” — це відображення реального світу,  
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а у вузькому сенсі “інформація” — це будь-які 
відомості, що є об’єктом зберігання, передачі 
та перетворення.

Зокрема В. М. Глушков ввів поняття нео-
днорідності в розподіли енергії та матерії в часі 
і просторі. Всіляка неоднорідність – це джерело 
інформації. Інформація незалежна від нашої 
свідомості. Її об’єктивний характер базується на 
об’єктивності існування її джерела — різнома-
нітності. Таке тлумачення інформації підкреслює 
її незалежність від отримувача і є загальним і 
ємним [4]. Згідно з цим визначенням, інфор-
мація постає фундаментальною субстанцією, 
яка є відображенням змін речовини й енергії в 
часі та просторі. Якщо дотримуватися думки, 
що інформація є субстанцією, то вона, разом з 
енергією і матерією, становить сутність світо-
утворення, яка охоплює створення будь-якого 
продукту.

Ось чому в умовах формування інформа-
ційних суспільств вчені інтенсивно проводять 
дослідження з розроблення економічної оцін-
ки інформації, яка стала об’єктом і продуктом 
праці [5].

Категорія “інформація” і на сьогодні зазви-
чай досліджується у взаємозв’язку з кількісним 
аспектом пізнання інформації і лише в контексті 
логіко-семантичної теорії було зроблено спробу 
ув’язати кількісну та якісну її сторони. Але і в 
цьому випадку інформація розглядається без 
зв’язку зі знаннями, які сьогодні стають осно-
вою соціально-економічного прогресу [6].

Розвиток економіки в сучасних умовах від-
бувається на засадах новітніх наукових знань, 
які слугують фундаментом прогресу і дедалі 
більшою мірою стають реальним ресурсом тру-
дової діяльності.

Саме тому постає необхідність зробити 
уточнення щодо змісту терміна “інформація” в 
системному взаємозв’язку між інформацією та 
знаннями, а також розглянути категорію “зна-
ння” з позиції розуміння сутності її значення у 
формуванні економічних, соціальних і управ-
лінських систем.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Починаючи з кінця XX ст. у світі розпоча-
лося формування нового постіндустріального 
суспільства, характерною рисою якого стало 
створення нової моделі економіки, а саме — 
економіки знань [7–9].

Переміщення інтелекту та наукових знань в 
центр чинників стійкого економічного зростання 
стали причиною концентрації уваги сучасних 
дослідників на проблемі становлення економі-
ки знань, яка на сьогодні розглядається в ролі 
гаранта поступального руху суспільства, по-

будови конкурентної економіки, задоволення 
постійно зростаючих потреб людей і зміцнення 
соціальної злагоди.

Економіка знань — це нова модель розвитку 
економічних систем, яка має прийти на зміну 
економіці винищення й експлуатації природи, 
тобто економіці, де головною метою функціо-
нування економічних суб’єктів є максимізація 
прибутку будь-якими засобами, не зважаючи 
на наслідки.

Сучасний соціально-економічний розви-
ток — це економіка не товарів, а знань, які 
стають основою прогресу. Чому саме знання 
стають фундаментом розвитку і чому саме зна-
ння матеріалізуються в матеріальні системи? 
Спробуємо відповісти на ці запитання.

Оскільки людина є частиною природи, тому 
вона функціонує, як і вся природа, на взаємодії 
матерії, енергії і руху. Узагальнюючим законом 
функціонування природи є закон А. Енштейна, 
в якому показано наявність взаємозв’язку між 
енергією, масою і рухом [10]:

Закон свідчить:
1) що в природі все відбувається у взаємодії 

енергії, матерії та руху;
2) про наявність діалектичного взаємо-

зв’язку між енергією та матерією;
3) що рух є результатом постійної діалек-

тичної взаємодії матерії та енергії;
4) що саме енергія перетворюється в ма-

терію і навпаки.
Аналізуючи проходження всіх технологіч-

них процесів як рослинного, так і тваринного 
світу, а також діяльність людини, можна дійти 
висновку, що в природі все відбувається за од-
нією технологією: спочатку формується ціль, 
потім обґрунтовується віртуальне досягнення 
цілі (створюється знання про те, як розв’язати 
проблему) і лише на третьому етапі починається 
її матеріалізація. Виникають запитання: Що є 
знанням? Чому саме знання матеріалізують-
ся? Варто зауважити, що в законі Ейнштейна 
матеріалізується енергія, а в технологічному 
законі — знання.

Свого часу В. І. Вернадський визначив но-
осферу як якісно нову форму організації, що 
виникає при взаємодії природи і суспільства за 
рахунок творчої діяльності людини [11]. Саме 
творча діяльність людини є основою створюван-
ня знання для досягнення цілі. Знання матері-
алізуються в матеріальні системи. Це свідчить 
про можливість віднесення знань до категорії 
“енергія”, яка, відповідно до закону Ейнштейна, 
матеріалізується в продукт або послугу.

Таким чином, розглядаючи процес матеріа-
лізації знання і енергії в контексті двох законів,  
а також з урахуванням поглядів В. І. Вернадського,  
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який визначив ноосферу як якісно нову форму 
організації, що формується на засадах творчої 
діяльності людини, можна дійти висновку про 
те, що знання є енергією, яка матеріалізується 
в продукцію чи послугу.

Тоді постає наступне запитання: Яку роль у 
цьому процесі відіграє інформація? Інформація 
виконує роль інструменту, спрямованого на зна-
ходження енергетичних джерел у навколишньо-
му середовищі, створених іншими суб’єктами 
знань, які переведені шляхом оприлюднення в 
ранг інформації для подальшого їх використан-
ня. Такі дії передбачені правилами та норма-
тивною базою функціонування сфери охорони 
інтелектуальної власності [12; 13].

Розроблений інтелектуальний продукт за-
лишається в ролі знання для автора розробки, 
а опубліковане знання стає інформацією для 
подальшого вдосконалення суспільством. Зна-
ння можна порівняти з бетоном, у якому від-
бувається об’єднання можливостей залізної 
арматури (інформація про енергетичні джерела) 
з розчином. Роль арматури виконує енергопси-
хічна діяльність людини, яка за рахунок резо-
нансу щодо об’єднання енергетичних джерел 
за принципом “подібна енергія об’єднується з 
подібною” перетворюється людиною в енерге-
тичний моноліт (знання).

Інакше кажучи, інформація у вигляді баз 
даних, депозитаріїв, інших оброблених ін-
формаційних джерел під відповідну мету ви-
конує функцію навігатора пошуку енергетич-
них джерел, є ефективним інструментом для 
формування знання, спрямованого на досяг-
нення цілі або мети. На сьогодні водії (особли-
во водії таксі) активно використовують інфор-
маційні навігатори для знаходження вільного  
маршруту руху.

Порівняння інформації з навігатором не вхо-
дить у протиріччя з її визначенням В. М. Глуш-
ковим, який стверджував що інформація є відо-
браженням змін речовини та енергії в часі та 
просторі. Інформація, яка є відображенням змін 
енергії і матерії в просторі та часі, яка є зібра-
ною й представленою у вигляді інформаційних 
баз і банків даних, постає основою для навіга-
ційного пошуку відповідних енергетичних еле-
ментів для формування нового енергетичного 
утворення у вигляді знань, що перетворюються 
в матеріальну систему чи послугу.

У такому порівнянні роль залізної арматури 
виконують інформаційні джерела, у які їх авто-
рами вже закладена енергія і які спрямовуються 
вже в новій системі на досягнення сформованої 
цілі, а роль бетонної маси виконує людина, ви-
користовуючи свої енергетично психічні мож-
ливості.

Енергопсихічна діяльність людини, базую-
чись на можливостях природної синергії, фор-
мує енергетичний згусток (знання) для до-
сягнення цілі набагато більший простої суми 
залучених для використання енергетичних 
складових. Творча діяльність людини за рахунок 
природної синергії має можливість отримати в 
новій системі, яка починається з визначенням 
цілі, яку формує суб’єкт управління, енергетич-
ний продукт, набагато вагоміший у порівнянні з 
простою сумою залучених енергетичних скла-
дових для досягнення цілі [14].

З огляду на це, можна стверджувати, що 
знання є енергією. Варто звернути увагу на те, 
що знання створюються психічно-енергетичною 
діяльністю людини під сформульовану ціль або 
мету. Усе інше (інформація, уміння і технологія 
її обробки, компетенції тощо) є допоміжними 
складовими для формування нового знання з 
метою досягнення цілі. Таким чином, інформа-
ція є відображенням енергії та матерії, а знання 
є енергією, яка перетворюється в матеріальну 
продукцію або послугу.

Такий висновок дає підстави стверджувати, 
що інформація та знання мають принципово 
різну сутність і виконують різні функції в життє-
діяльності людини. Інформація спрямована на 
її використання різними суб’єктами, а знання є 
приватною власністю їх творця.

Однак є приклади, коли один і той самий 
результат творчої діяльності людини для одних 
є знанням, а для інших — інформацією. Напри-
клад, викладач, учитель, доповідач і професор 
викладають у відповідних аудиторіях (заняття, 
конференції, круглі столи, фокус-групи тощо) 
знання за відповідним напрямом діяльності,  
а аудиторія сприймає знання доповідача як ін-
формацію. Одне і те саме для одних є знанням, 
а для інших — інформацією. Те саме ми маємо, 
якщо говорити про трактування зареєстровано-
го патенту на винахід, який залишається зна-
нням для володаря патентом, а для всіх інших, 
після його публікації в державному бюлетені, 
стає інформацією.

Наведені приклади підштовхують до висно-
вку, що інформація також є енергією, однак таке 
твердження не відповідає дійсності. Інформація 
постає відображенням енергії, а не енергією. 
Вона виконує функцію пошуку енергетичних 
джерел, функцію навігатора для знаходження 
енергетичних складових або енергетичного ма-
теріалу для створення нової енергії, спрямова-
ної для досягнення нової цілі або мети.

Наведені приклади свідчать про наявність 
зв’язку між інформацією та знаннями. Нами 
раніше було показано, що такий зв’язок реалі-
зується в діалектичній системі “інформація — 
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знання” [3]. Між інформацією та знаннями за-
вжди знаходиться суб’єкт управління. Варто 
зауважити, що в соціальному середовищі таним 
суб’єктом управління є людина.

Таким чином, у діалектичній системі “інфор-
мація — людина — знання” термін “інформація” 
виконує роль навігатора пошуку енергетичних 
складових для формування нового енергетич-
ного згустку, який матеріалізується в продукцію 
чи послугу.

Отже, ми доходимо висновку, що знання є 
енергією, а інформація — учасником у процесі 
створення нового знання, спрямованого на до-
сягнення цілі. Чи не має в нашому висновку про-
тиріч з наведеними прикладами? Начебто в на-
ведених прикладах одне і те саме одночасно для 
одних є знанням, а для інших — інформацією.

Дійсно, знання постає надбанням людини і 
його власністю. Відповідно до законів про інте-
лектуальну власність, у процесі оприлюднення 
знань їх статус змінюється і вони стають доступ-
ними для ознайомлення та використання, однак 
в удосконаленому вигляді, або з посиланням на 
джерело запозичення [13]. Таким чином, не-
відповідності між зробленим нами висновком 
про наявність принципових відмінностей між 
знанням і інформацією і наведеними приклада-
ми немає. Таким чином, постає запитання: Що 
об’єднує знання з інформацією?

Вище було зауважено, що інформація та 
знання функціонують у діалектичній системі 
“інформація — людина — знання”. Завжди між 
інформацією та знаннями знаходиться людина. 
Інформація та знання, виконуючи різні функції, 
доповнюють одне одного, перебуваючи в діа-
лектичному взаємозв’язку.

Відповідно до закону Ейнштейна, знання 
матеріалізуються в товари чи послуги і, таким 
чином, знання оприлюднюються, переходячи в 
статус інформації, після чого все починається 
спочатку. Процес розвитку і вдосконалення є 
безкінечним. Це пояснюється тим, що природа є 
синергетичною, а людина є частиною природи.

В основі прогресу і руху знаходиться при-
родна синергія. Синергетичне мислення можна 
визначити, як такий стиль мислення, за допо-
могою якого навколишній світ і людина роз-
глядаються як складні, відкриті системи, які 
здатні до саморозвитку, а також зорієнтовані 
на виявлення загальних зав’язків і відносин, 
визначення конструктивної ролі безкінечного 
прогресу самопізнання [14].

У контексті синергетики, після різних пере-
творень у системі ми отримуємо якісно новий 
рівень організації системи, настає стан гармо-
нізації, упорядкування елементів цілого, який 
у порівнянні з попередньою структурою харак-

теризується новизною. Інтелектуальна діяль-
ність людини завжди спрямована на майбутнє. 
Окремі складові попередніх надбань перефор-
мовуються в нову структуру зі створенням оригі-
нального нового віртуального продукту [15; 16].

В основі творчого процесу перебуває діа-
лектична система “інформація – людина – зна-
ння”. За допомогою інформації суб’єкт інтелек-
туального процесу знаходить необхідні енер-
гетичні складові, обробляє їх і переводить в 
знання, які потім матеріалізуються. Енергетичні 
складові та знання є різними за своїм призна-
ченням. Перші, які вже існують, виконують роль 
енергетичної сировини, а наступні є новими 
віртуальними енергетичними утвореннями, які 
потім перетворюються в продукцію чи послугу.

Переведення протилежних можливостей 
таких систем в єдність відбувається за рахунок 
використання природної синергії та визначення 
мети. Основою процесу творчості є об’єднання 
протилежностей складових системи в єдність. 
Таким чином, можна дійти висновку стосовно 
того, що знання є енергією, яка перебуває в 
стані упорядкування елементів цілого, нового, 
який у порівнянні з попереднім станом харак-
теризується наявністю нових характеристик і 
якостей.

У цьому контексті розуміння сутності зна-
ння можна дійти ще одного дуже важливого 
практичного висновку, а саме: якщо знання є 
упорядкованою енергією і пам’ятати, що упо-
рядкування та рівновага приводить до застою 
і деградації, то розраховувати на довгостроко-
вий успіх створеної суб’єктом управління нової 
системи без постійних удосконалень і змін не 
є реальним. Це закладено в сутності законів 
природи, які свідчать про необхідність підтрим-
ки умов для постійного руху енергії та матерії. 
Зменшення швидкості руху призведе в недале-
кому майбутньому до руйнації системи.

Постановка суб’єктом управління нової цілі 
формує нову відкриту систему, яку можна по-
рівняти з введенням в нову відкриту систему 
нових протиріч, що наповнюється новою енер-
гією. Це і є сутністю творчого процесу. Зупинка 
в інтелектуальному русі призводить до стагнації 
та знищення системи.

Основою процесу творчості є об’єднання 
протилежностей складових системи в єдність, 
що надає можливість отримувати якісно новий 
рівень організації системи, яка характеризуєть-
ся новизною. Ось чому інтелектуальна діяль-
ність людини завжди спрямована на майбутнє.

ВИСНОВКИ

Інформація не є субстанцією, вона виконує 
функцію навігатора пошуку енергетичних дже-
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рел, зроблених іншими суб’єктами управлін-
ня, для досягнення раніше сформованих ними  
цілей. Інформація є інструментом швидкого по-
шуку енергетичного матеріалу для створення 
знання, спрямованого на вирішення відповідної 
мети. Інформація є відображенням енергії та 
матерії в просторі та часі.

Знання є енергією. Вони створюються для 
досягнення сформованої суб’єктом управлін-
ня цілі або мети. Знання відповідно до закону 
Ейнштейна матеріалізуються в продукцію чи 
послуги.

Інформація та знання створюють діалектич-
ну систему, у якій між інформацією і знаннями 
завжди знаходиться суб’єкт управління. У со-
ціальному середовищі суб’єктом управління є 
людина.

Інформація та знання мають принципово 
різну сутність і виконують різні функції в життє-
діяльності людини, доповнюючи одне одного. 
Об’єднання різних функцій інформації і знання 
відбувається за допомогою формулюванню цілі.

Суб’єктом управління створюється нова від-
крита система, яка починає функціонувати з мо-
менту визначення цілі та закінчує своє існування 
в момент прийняття рішення щодо переходу 
системи у стадію матеріалізації.

Знання постає системою з упорядкованою 
енергією, а упорядкованість та рівновага при-
водить до застою і деградації системи, а тому 
розраховувати на довгостраковий успіх без по-
стійних удосконалень і змін не є реальним. Це 
закладено в сутності законів природи.
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THE BASIC DIFFERENCE BETWEEN KNOWLEDGE AND INFORMATION AND  
THE INTERCONNECTION BETWEEN THEM

Abstract. Information and knowledge constantly accompany human life. They are the most important factors of 
development, in particular socio-economic. A lot of research is being done on the definition of these concepts, 
however even today a number of unresolved issues on them remained. Analyzing human activity, and not only it, 
we can conclude that in nature everything happens according to one technology, namely: first, the goal is formed, 
then the virtual achievement of the goal is substantiated (knowledge of how to solve the problem is created) 
and only at the third stage its materialization begins. The question arises, what is knowledge and why exactly 
knowledge materializes. By revealing the essence of knowledge, as well as analyzing the presence of a systemic 
relationship between information and knowledge, which we consider as a dialectical system, we can explore and 
formulate the basic difference between knowledge and information and make clarifications of what we mean by the 
term “ information” in the systemic interconnection between information and knowledge. Research will contribute 
to a change in human consciousness towards understanding and perception of a new process of introducing the 
energy paradigm of development, which requires the development of new rules for the functioning of society in all 
spheres of its existence: upbringing, education, management, rethinking the meaning of a human, etc.

Keywords: human, information, knowledge, energy, creativity, intelligence, contradictions, paradigm, system.
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