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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ  
– ПРОВІДНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
Стаття присвячена аналізу інформатизації та технологізації соціального простору як процесів, які визначають 

характеристики, ознаки та вектори змін соціальної структури суспільства, задають параметри та формат системі 
соціальних взаємодій,  а також формують тенденції суспільного розвитку сучасного суспільства, у тому числі й українського. 
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Статья посвящена анализу информатизации и технологизации социального пространства как процессов, которые 

определяют характеристики, признаки и векторы изменений социальной структуры общества, задают параметры и формат 
системе социальных взаимодействий,  а также формируют тенденции общественного развития современного общества, в 
том числе и украинского. 
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The article is dedicated to the analysis of informatization and technification of social space as processes, which determine the 

characteristics, attributes and vectors of changes in social structure of the society, set parameters and format to the system of social 
interactions, as well as form the tendencies of public development of a modern society, including the Ukrainian one. 
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Постановка проблеми. Соціальний простір сучасного суспільства насичений складними процесами, які  

спричинені трансмісією інформаційних потоків і комунікативними взаємодіями. Іманентно властивий їм динамізм, 
головним джерелом якого стає прискорена модернізація технології й апаратних пристроїв передачі знаків і 
значеннєвого змісту, надає пластичності соціальним структурам, соціокультурним комплексам і ціннісним 
практикам індивідів і спільнот. Саме тому інституціональне й ціннісно-нормативне переконструювання соціально-
економічних, політичних і духовно-моральних областей суспільних систем відбувається в усе більш короткі 
проміжки часу, стаючи либонь не перманентною подією. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аналіз процесу інформатизації соціального простору й 
становлення інформаційного суспільства, представлений у працях відомих закордонних дослідників -  Д. Белла, 
А. Турена, І. Масуди, Е. Тоффлера, Ф. Уебстера, М. Прайса, Т. Рантанен. Аналіз інформаційних новацій, що 
впливають на структурні зміни суспільства постмодерну містяться в дослідженнях українських і російських 
учених – О. Дубаса, В. Щербини, Р. Абдєєва, В. Афанасьєва, О. Вартанової.  

Метою статті є  аналіз процесів інформатизації та технологізації з точки зору оцінки їх можливості 
виступити у якості тенденції суспільного розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційні новації, що активізувалися наприкінці ХХ – на 
початку XXI століття, можна описати як процес, що полягає з наступних етапів-елементів: інформатизації (яка 
полягає в розширенні технічних можливостей суспільства за рахунок впровадження в соціальний простір нових 
технологій); розвитку самих технологій (у першу чергу – інформаційних), придбання цими технологіями нового 
онтологічного статусу (у результаті чого з технологічного фактора технології стають ініціаторами й механізмом 
соціальних змін); формування на базі інформаційних новацій нового типу суспільної організації – інформаційного 
(мережного) суспільства.  

Кожний із цих елементів, у свою чергу, складається із цілого комплексу явищ і процесів, що вимагають 
адекватного наукового аналізу. Але складність їх наукової рефлексії у тому, що нові соціальні реалії, які 
породжуються дією інформаційних технологій, ще тільки формуються, а їх результати – це майбутнє, що ще не 
відбулось. Вчені при аналізі цих новацій змушені звертатися до інтуїтивних версій, припущень, а не до 
стандартизованих соціологічних моделей.  

Основними процесами, що обумовлюють реалізацію інформаційних новацій, є  інформатизація і 
технологізація соціального простору. 

Збільшення кількості соціальних об'єктів, їх ускладнення, а також ускладнення зв'язків між ними обумовило 
появу великих масивів інформації, що й привело до якісного стрибка в її обробці й використанні. Цей процес у  
науці позначається терміном «інформатизація», його дослідженню присвячені роботи Г. Шиллера, Ю. Хабермаса, 
Е. Гідденса й інших. 

Інформатизація суспільства, таким чином, є «сукупністю взаємозалежних організаційних, правових, 
політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, які спрямовані на створення умов 
для задоволення потреби в інформації громадян і суспільства на підставі розвитку й використання інформаційних 
систем, мереж, ресурсів і інформаційних технологій» [1, с. 577].  

                                                      
* © С.П. Барматова, 2013 



 7 
Інформатизація передбачає процес інтенсивного проникнення знань у процес життєдіяльності, як окремої 

особистості, так і суспільства в цілому на основі переродження знань в інформаційний ресурс. Вона є одночасно 
причиною й наслідком розвитку мережної структури суспільства, у якому інформаційне виробництво поступове 
охоплює на різних умовах і при різних стартових позиціях усе більше число автономних виробників товарів і 
інформації.  

Технологічною основою процесу інформатизації стало відкриття мікропроцесорної технології й поява 
персонального комп'ютера, комп'ютерних мереж, комунікацій, заснованих на електронних способах переробки 
інформації, на мініатюризації всіх вузлів, обладнань, приладів, машин; джерелом продуктивності – технологія 
виробництва знання, обробки інформації й символічної комунікації.  

Американський дослідник У. Дайзард виділив три сфери соціального простору, у яких наслідку 
інформатизації безпосередньо проявляються. Це – становлення основних економічних галузей виробництва й 
розподілу інформації; розширення номенклатури інформаційних послуг для інших галузей промисловості й для 
уряду; створення широкої мережі інформаційних засобів на споживацькому рівні  [2].  

Сам процес інформатизації триває вже кілька століть, хоча за останній час, після індустріалізації й 
виникнення національних держав у XIX ст. він прискорився. А у ХХ ст. із глобалізацією й виникненням 
міжнародних організацій він іде взагалі стрімкими темпами, захоплюючи й зв'язуючи ринковими відносинами ті 
регіони, які дотепер були географічно вилучені від центрів розвитку й області, які раніше відносилися до простору 
життєвого світу особистості. 

Суспільство, що формується під впливом інформатизації, являє собою повністю відкриту систему, що не 
вміщується у рамки горизонтальної просторової структури.  

Основними соціальними й технологічними ознаками такого суспільства є: 
� Радикальні зміни соціальних структур, внаслідок чого відбувається розширення сфери інформаційних 

послуг і діяльності, пов'язаної з ними; у цій сфері працює більшість працездатного населення, у крайньому 
випадку, не менше, ніж 50% від загальної кількості працюючих; при цьому кількість зайнятих у традиційних 
сферах виробництва неухильно скорочується за умови безустанного підвищення продуктивності праці і якості 
продукції  [3, с. 90]. 

� Розвинуті державні й комерційні інфраструктури, що забезпечують створення національних 
інформаційних ресурсів в обсягах, необхідних для підтримки науково-технологічного й соціально-історичного 
прогресу, які постійно прискорюються; суспільство здатне виробляти всю необхідну для життєдіяльності 
інформацію, у першу чергу – наукову.  

� Засоби автоматизованого доступу й зв'язки, за допомогою яких будь-який індивід, група осіб, організації в 
будь-якій частині країни, у будь-який час за певну плату або безкоштовно можуть одержати від спеціальних 
інформаційних систем будь-яку інформацію або знання, необхідні їм для життєдіяльності, розв'язання особистих, 
соціально значимих і професійних завдань.  

Поступово «… «інформаційний» компонент починає домінувати в будь-якому виробництві й бізнесі. 
Розвиненість інформаційного компонента стає одночасно фактором, індикатором і результатом розвитку країни 
або регіону. Інформаційні й комунікаційні можливості країни (регіону) стають рушійною силою їх розвитку» [4, 
с. 92]. Рушійною силою процесу інформатизації виступають інформаційні технології1, які виробляються, 
функціонують і є доступними будь-якому індивідові, групі або організації.  

� Інтенсифікація процесів автоматизації й роботизації всіх сфер соціальної діяльності. 
Звертаючись до проблеми впливу технологічних змін на суспільство, М. Постер відзначає: « У загальному 

значенні технологічна сторона життя суспільства визначається як конфігурація одних матеріалів, що впливають на 
інші матеріали. При цьому технологія виявляється чимсь зовнішнім стосовно людини, а роль людини полягає в 
тому, щоб маніпулювати матеріалами, виходячи зі своїх власних напередвизначених і суб'єктивних цілей»  [5, 
р. 209]. 

Визнання вченим за технологіями потенціалу, здатного кардинально змінювати вигляд сучасного 
суспільства стало предметом багатьох наукових дискусій. 

На думку одних, надзавданням соціальних (у тому числі й інформаційних) технологій у сучасному 
суспільстві є забезпечення виживання людини в інформаційних потоках. «Усе більше значення, – пишуть 
Ю. Сурмін і М. Туленков у своїй роботі «Теорія соціальних технологій», – здобуває оволодіння… технологіями 
відновлення суспільної системи й усіх елементів, що її складають. Такий широкий соціально-технічний підхід у 
максимальному ступені відповідає сутності й цілям сучасної фази трансформації …суспільства» [6, с.7]. І далі – 
«соціальна технологізація вже почала перетворюватися в одну з провідних тенденції світового суспільного 
розвитку» [6, с. 8-9]. 

Структуруючи особливим чином взаємодії індивідів, технології впливають на характер їх інтерсуб’єктивних 
відносин, когнітивних структур, емоційних реакцій і, як наслідок, на систему ціннісних переваг, включаючи 
індивідів у специфічний інформаційний обмін. Самі інформаційні технології здобувають у сучасному суспільстві 
глобальний і тотальний характер, що означає охоплення практично всього світового співтовариства інформаційно-
комп'ютерними мережами й створення світового інформаційного простору, який долає просторово-часові бар'єри в 
міжнародному спілкуванні між людьми. 

Об'єктом інформаційних технологій є інформація: впливаючи на неї, організувати її належним чином, можна 

                                                      
1 Інформаційні технології можна визначити як сукупність способів та методів збору, обробки та передачі даних (первинної 

інформації) для отримання інформації нової якості про стан суб’єкта, процесу або явища (інформаційного продукту) 
[Дубас О.П. Інформаційний розвиток сучасної України у світовому контексті : монографія / О.П. Дубас. – К. : Ґенеза, 2004. – 
208 с.; C. 31–32]. 
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досягати нової якості й стану соціальної системи. Рух інформації, що забезпечується технологіями, починає носити 
не «вертикальний характер», властивий традиційному суспільству, а «горизонтальний», що включає в себе 
найрізноманітні вузли, що перебувають у горизонтальних площинах соціальних структур. 

Специфічним видом інформаційної технології є глобальні електронні мережі – перша комунікаційна 
технологія, що отримує розвиток одночасно в декількох напрямках – як фактор впливу (який зростає у міру того, як 
усе більша кількість людей стає одержувачами (реципієнтами) інформаційного послання) і фактор автономії (який 
зростає в міру зростання частки громадян, здатних бути відправниками або генераторами інформаційного 
послання). 

Найпоширенішим видом глобальних електронних мереж є Інтернет, на базі якого відбулася віртуалізація 
соціальної реальності. Наслідки його функціонування для суспільства розглядаються в спектрі від однозначно 
конструктивних до однозначно деструктивних.  

До конструктивних відносяться: створення глобального інформаційного простору, що сприяє забезпеченню 
доступу індивіда до необмеженої інформації, швидкість одержання необхідної інформації.  

До деструктивних можна віднести наступні: скорочення соціальної взаємодії, звуження соціальних зв'язків 
(аж до самітності), розвиток депресивних ситуацій, аутизація дітей і підлітків, формування неадекватності 
соціальної перцепції і т.д. Л. Іонін у своїй роботі «Соціологія в суспільстві знань: (від епохи модерну до 
інформаційного суспільства)», продовжуючи перелік негативних наслідків інформаційних технологій, відзначає: 
«…інформаційні технології відіграють досить двозначну роль і в політиці, підриваючи основні інститути 
ліберальної демократії, і в економіці, порушуючи традиційні пропорції економічного розвитку й руйнуючи ринок 
праці. Вони породжують величезні проблеми й в інших сферах життя суспільства»  [7, с. 17].  

Якщо проаналізувати наявність та результативність процесів інформатизації та технологізації в Україні, то 
можна констатувати той факт, що в Україні відбувається інтенсивна інформатизація більшості сфер людського 
життя та діяльності, а це є запорукою того, що новітні інформаційні технології невдовзі стануть визначальними 
чинниками соціально-економічного та інтелектуально-духовного розвитку українського соціуму. 

Зазначений процес характеризується такими об'єктивними показниками: 
• обмін інформацією набув миттєвого та глобального характеру, відстані й державні кордони вже не є 

суттєвою перешкодою для руху інформаційних потоків; 
• значно зросли й продовжують зростати можливості збору, обробки, зберігання, передачі інформації, 

доступу до неї; 
• суттєво зросло та продовжує зростати значення доступу до інформації для розвитку різних сфер 

людської діяльності; 
• виникає й дедалі більше загострюється проблема інформаційної нерівності й бідності – як на 

внутрішньому та регіональному, так і на міжнародному рівнях; 
• відбувається перехід до нових форм зайнятості населення, зокрема формуються нові трудові ресурси за 

рахунок збільшення кількості зайнятих в інформаційно/інтелектуально орієнованих типах робіт; 
• безпрецедентно зросла кількість персональних і корпоративних контактів на локальному та глобальному 

рівнях, Україна активно включається у процеси формування нових трансдержавних і транснаціональних спільнот 
та ідентичностей [8, с. 4]. 

Разом з тим за оприлюдненими у квітні 2011 року даними експертів Всесвітнього економічного форуму 
(ВЕФ), за рейтингом розвиненості інформаційно-комунікативних технологій Україна серед оцінених 138 країн 
посіла лише 90-місце, значно поступившись таким сусідам по СНД як РФ (77 позиція) та Казахстану (67-ма). А 
очолюють список ВЕФ Швеція, Сінгапур і Фінляндія [9, с.7]. 

Число користувачів Інтернету (за різними підрахунками – від 6 до 17 млн) видається за величезне 
досягнення у сфері інформатизації. Водночас, з даними Інституту соціології НАНУ 54,7 % українців і досі не 
користуються комп'ютерами (а це близько 18 млн громадян (!)) [9, с. 9]. 

Українська молодь вельми інтенсивно використовує сучасні ІКТ та мережу Інтернет. За результатами 
опитувань Інституту Горшеніна до 80 % студентів щоденно (постійно) користуються Інтернетом (чати, форуми, 
соціальні мережі). 

Понад те – саме «гра в комп'ютерні ігри та проведення часу в Інтернет» – це друга за популярністю (після 
зустрічі з друзями: 79,9 % проти 51 %) форма проведення вільного часу. 

Ці дані певною мірою корелюють з даними Інституту соціології НАН України до 20 річниці незалежності 
України, за якими у 2011 році близько 20 % українських громадян своє дозвілля пов'язують саме із комп'ютером (у 
1994 році таких було лише 4,7 %). 

Розвиток Інтернету та комп'ютеризація в Україні припадає саме на ХХІ століття. Так, ще у 2002 році 80 % 
українців не вміли й ніколи не користувалися комп'ютером, постійно використовували його на роботі лише 4 %. У 
2010-му таких лишилося 55 %, решта або постійно працює з комп'ютером (15 %) або іноді його використовує 
(30%) [10]. 

При цьому варто зазначити, що кількість тих, хто взагалі не планує купувати комп'ютер оскільки не відчуває 
в ньому потреби, залишається практично сталим – на рівні 29,9 %. 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, можна зробити наступні висновки: процеси інформатизації та технологізації суспільного 

простору стали невід’ємним атрибутом сьогодення суспільства, а також предметом живих  дискусій між 
представниками наукових шкіл, які представляють різні наукові галузі. І це – головний показник того, що 
інформатизація і технологізація є одними  (якщо не визначальними) з тих умов і механізмів, що визначають 
соціальні процеси у сучасному світі.   
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Щодо України, то в ній процеси інформатизації та технологізації набувають обертів,  а динаміка розвитку в 

нашій країні інформаційного суспільства протягом останніх років є стабільно позитивною, і це можна вважати 
сталою тенденцією. 

Разом з тим, наявність певних досягнень у сфері розвитку інформаційних технологій, які є основою процесів 
інформатизації та технологізації, не позбавляє нашу країну проблем: на думку науковців, Україна все ще 
залишається на узбіччі реальних процесів «електронної готовності». Наприклад, незважаючи на високу динаміку 
збільшення в Україні кількості користувачів мережі Інтернет, до 50 % населення не використовує комп'ютери. В 
цілому вся позитивна динаміка зростання забезпечується переважно молоддю, тоді як старше покоління перебуває 
практично осторонь процесів інформатизації, що породжує проблему «цифрового провалля». 
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СТАТУС ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ 

 
В статье рассматривается статус и природа науки о коммуникации как отрасли современного социального знания. 

Показано, что ее можно отнести к наукам, опирающимся на постнеклассическую рациональность. Обосновывается 
категория коммуникативного подхода к социальным явлениям.  

Ключевые слова: теория коммуникации, статус, социальные знания. 
 
У статті розглядається статус і природа науки про комунікацію як галузь сучасного соціального знання. Показано, що 

її можна віднести до наук, що спираються на постнекласичну раціональність. Обгрунтовується категорія комунікативного 
підходу до соціальних явищ.  

Ключові слова: теорія комунікації, статус, соціальні знання. 
 
Article deals with the nature and status of communication studies as a field of modern social sciences. Author proves that 

communication studies could be regarded as scientific discipline based on postnonclassical rationality. The concept of communicative 
approach to social phenomena is discussed. 

Key words: theory of communication, status, social knowledge. 
 
 

Наука о коммуникации, о коммуникативном понимании человека, человеческих взаимодействий, 
человеческих общностей и общества в целом как самостоятельная научная дисциплина начала оформляться только 
к середине ХХ века. Это начало происходить на пороге входа человечества в постиндустриальную 
(информационно-коммуникативную) фазу своего развития. Тогда IT-технологии и связанные с ними социальные 
инновации сжали пространство и уплотнили время. Именно тогда подходов классических дисциплинарных наук с 
четко обозначенными границами их предметных областей стало не хватать для понимания и объяснения 
происходящих с человеком и обществом процессов. В этот период (ко второй половине ХХ века) как ответ на 
вызов времени стали появляться науки нового типа – с комплексным содержанием объектно-предметных областей 
и интегральным методологическим аппаратом. Они диалектически объединяют в себе концепции, подходы и 
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