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Алғысөз
Қазіргі таңда әлемдік экономикалық жүйе ақпараттық қоғамның құрылуының жаңа
кезеңіне жаңа өндірістік еңбек құралымен және жаңа қоғамдық қатынастармен еніп отыр.
Ақпараттық ресурс тікелей өндірістік күшке айналып, материалдық, энергетикалық және
еңбек ресурстары қатарында қоғамдық процестерге белсене қатысуда. Сонымен бірге, ол
материалдық өндірістің қалыптасуы мен дамуындағы маңызды факторлардың бірі бола
отырып, қоғамның экономикалық потенциалын анықтайды және тауар мен капитал сипатын
алып, тауар – ақша қатынасына белсене қатысады. Ақпараттық ресурсты дұрыс жасау және
қолдану экономикалық жүйенің жұмысының тиімділігін және ұйымдастыру дәрежесін
арттыруды қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда Қазақстанда ақпараттандыру басты тенденция
болып саналады.
Астана қаласындағы Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі
III Халықаралық ғылыми-практикалық конференция ақпараттық қоғамның әлемдік
экономиканың күшті де прогрессивті саласының бірі екендігінің дәлелі болып табылады.
Байлықтың бейматериалдық түрін жасау, ақпараттық, ағартушылық, ғылыми-зерттеу және
тағы басқа әлеуметтік қызметтердің жаңа мүмкіндіктеріне жол ашады. Бұл материалдар
жинағы осының – айғағы.
Ұйымдастыру комитеті
Предисловие
Информатизация общества стала одной из важнейших характеристик нашего времени.
Нет ни одной области человеческой деятельности, которая в той или иной степени не была
связана с процессами получения и обработки информации. Информатизация - процесс, при
котором создаются условия, удовлетворяющие потребностям любого человека в получении
необходимой информации.
Информация стала важным инструментом политики и
культуры, промышленности, науки и образования. Информационный ресурс превратился в
непосредственную производственную силу и наряду с материальными, энергетическими и
трудовыми ресурсами активно участвует в общественных процессах и является одним из
важных факторов становления и развития материального производства, определяет
экономический потенциал общества, приобретает характеристики товара и капитала, активно
участвует в товарно-денежных отношениях. Правильное создание и использование
информационного ресурса обеспечивает повышение степени организованности и
эффективность функционирования экономических систем. Информатизация становится
главной тенденцией и в Казахстане.
Проведение III Международной научно-практической конференции Информатизация
общества, становится традицией в стенах Евразийского национального университета имени
Л.Н.Гумилева и является доказательством того, что информатизация общества становится
одной из наиболее мощных и прогрессирующих отраслей мировой экономики и открывает
совершенно новые возможности для создания нематериальных форм богатства и оказания
информационных, образовательных, научно-исследовательских и других социальных услуг.
Данный сборник трудов – яркое тому свидетельство.
Оргкомитет

