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Наука говорить якраз про те, що бiльш або мепш iмовiрно,
а пе доводить кожен раз, що можливо, а що пi.
Р. Фейнман, [ И 1

Роль статистично'i iнформацii в iнформатиэованому суспiльствi
Стаття присвячепа обrруптувашrю необхiдностi розумirшя i застосуваппя осповпих положепь
статистики в наукових дослiджешrях та унравлiнпi суснiльством з метою забезнеченпя його
ностуналыюго розвитку. Для обrрунтувашrя актуалыюстi вирiшення цього питаппя розгляпуто
сунеречностi, якi випикають в у зв'язку з розбiжностями в розумiннi часто використовувапих
суснiльством базових попять, зокрема попяття "iнформацiя". Досить часто попяття "дапi" пiдмiняеться
1юпяттям "iнформацiя", що i € причиною появи пекоректпих термiпiв. Зауважепо також на недостатнiй
рiвень статистичпоi: освiчепостi суснiльства шодо ймовiрпiспого характеру будь-яких явиш i нроцесiв,
що вiдбуваються у Всесвiтi та суснiльствi, паслiдком чого за результатами спостережепь часто отримують
або зовсiм хибпi, або помилковi вис1ювки. Зокрема, з використаппям статистичпого пiдходу розгляпуто
деякi висповки, сформульовапi окремими вчепими-фiзиками у ХХ столiттi. Доведено, що цi висповки
буJIO розроблено без урахування ймовiрнiсного характеру усiхявищ i нроцесiв, якi вiдбуваються у Всесвiтi.
Пiдкреслепо, що застосуваппя статистичпих засад як до збирашrя даних та розроблення кориспоi: для
нрийняття рiшень iнформацii:, так i до формування висповкiв за результатами аналiзу та прогпозуваппя
явищ i нроцесiв сприятиме нiдвищешпо обrруптовапостi унравлiнських рiшепь. Вказапо на недолiки
наборiв чисел, що i:x падають так звапi сучаспi джерела iнформацii: Вig Data, Bпsiпess iнtelligence, Data
шiнiнg, Sшагt-суснiльство, в разi i:x застосуванпя для характеристики соцiалыю-екопомiчних явищ
та нроцесiв. Висловлепа нропозицiя про пеобхiдпiсть набуття практичпих зпапь зi статистики усiма
особами, дiяльнiсть яких пов'язапа з потребою формулювання висповкiв за результатами спостережепь
за об'ектами та явищами й розробленпя заходiв з метою i:x подальших змiп. При цьому, складаючи
прогпози соцiальпо-економiчних явищ i процесiв, обов'язково слiд ураховувати осповпу закопомiрпiсть
розвитку циклiчнiсть. Зважаючи па засади статистики, узагальпепо рекомепдацii: щодо формування
статистичпоi: iпформацii:, використаппя яких сприятиме нiдвищепшо ефективностi процесу утвореппя
такоi: iнформацii:, що, своею чергою, стане вагомим чи1шиком нрискореного розвитку сучаспого
iнформатизованого суснiльства.
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Вступ. XIX столiття пазивали столiттям пари
i залiза, ХХ столiттям пафти i електрики. Неза
лежпо вiд того, хто першим випайшов такi пазви,
i:x використання можна вважати цiлком виправ
даним: прогрес добробуту людства у цi роки був,
переважною мiрою, забезпечений досягненнями,
вчиненими з використанням зазначених активiв.
Бiльш того, суспiльству не вимагалося поясню
вати сене використаних понять та i:x вплив на по
всякденне життя кожноi: людини.
Продовжуючи традицiю, журналiсти - а за
ними i певна частина населения - стали називати

XXI столiття столiттям iпформ,щii: пt iнформацiй
пих техпологiй. Звичайпо, до кiпця XXI столiття
ще баг;по часу, прiоритети можуть змiпитись i у
XXII столiттi наш час можуть назвати по-iншому.
Метою статтi € не передбачення майбутнього
(хоча вона, будучи пiдготовленою в рамках роз
гляду питань, пов'язаних зi статистикою, не обi
йдеться без прогнозування), а узагальнення думок,
сформованих у наукових колах, серед практикiв та
у суспiльствi в цiлому щодо понять, винесених у 11
заголовок.
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