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але сама тематика використання шокових технологій у рекламі набагато ширша. Свої подальші розробки цієї 
тематики та суміжних тем ми плануємо висвітлити у наших наступних статтях. 
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Вступ 
Сучасне суспільство у якості пріоритетних все більше затверджує високі технології, які потребують нової 

інформаційної інфраструктури. Остання ж, у свою чергу, трансформує структури соціальних цінностей і таким 
чином створює нову методологію оцінки суспільного розвитку. Розвиток інформаційного суспільства, формування 
економіки знань, упровадження інтерактивних технологій у різноманітні галузі людської життєдіяльності – від 
мобільного зв’язку до електронного уроду – викликають необхідність у проведенні кількісних та якісних оцінок 
ступеня розвитку та динаміки зазначених процесів. Електронна та комп’ютерна інженерія в більшості визначає 
вектор подальшого руху усього соціуму. Починається знайомство мас з новою культурою, що поступово змінює 
форму та зміст не тільки виробничого, але й духовного життя людини.  

Слід зауважити, що проблема інформатизації суспільства деякий час розглядалася вченими здебільшого як 
проблема технологічна. Цьому сприяв матеріальний базис інформатизації. Але висунення процесу інформатизації 
на передові рубежі в еволюції соціуму обумовлено не тільки зростанням інформаційних потреб і необхідністю 
забезпечення виробництва та соціального управління. Сама по собі інформація починає розглядатися як 
найважливіший фактор соціального розвитку. Переосмислюється традиційні методологічні підходи до аналізу 
технології. Метою публікації є визначення місця України у світовому процесі інформатизації суспільства. Серед 
завдань висувається наступне: 

- проаналізувати методологічні засади вивчення стану інформаційного суспільства у національних межах; 
- виокремити критерії  аналізу; 
- з’ясувати ступінь залучення України у сучасний світовий інформаційний процес.  
На думку Анатолія Ракітова, технологія – це «насамперед не техніка, якщо мати на увазі у якості останньої 
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лише сукупність приборів, інструментів, машин та споруд, що використовуються для матеріального виробництва, 
цілеспрямованого перетворення природи або надання послуг. Аристотель, крім цього поняття техніки, розрізняв 
інше – набір знань, навичок, мистецтво продукування. Технологія ж у сучасному сенсі слова охоплює не тільки 
обидва значення поняття техніки, але і включає в себе всю сукупність знань, інформації, необхідних для 
виробництва техніки в певних цілях, знання правил і принципів управління технологічними процесами, сукупність 
природних, фінансових, людських, енергетичних, інструментальних та інформаційно-інтелектуальних ресурсів, а 
також всю сукупність соціальних, економічних, екологічних і політичних наслідків реалізації даної технології в 
конкретному середовищі проживання людини, включаючи наслідки застосування вироблених продуктів і послуг» 
[18]. Отже, про складну природу технології як феномена говорити можна досить довго, беручи до уваги лише 
конотацію інформації та знань. І, як зауважує той же Ракітов, «культура в широкому сенсі, є природнім органічним 
акумулятором технології» [Там же]. Таким чином, культура входить до складу технології, впливає на неї; 
динаміка, характер технології, її ефективність у суспільстві залежать від культури. Культура ставить межі 
технології, бо технологія залежить від інформації.  

При цьому існує і зворотна залежність: знання  і інформація, як і інші виключно культурні феномени, 
залежать від технології. У Д. С. Робертсона знаходимо теорію про п’ять інформаційних революцій. Перша, 
пов’язана з виникненням мови,  друга – писемності, третя – з книгодрукарством, четверта – зі створенням 
електронних засобів інформації, і нарешті, п’ята – комп’ютерна революція, з винаходом мікропроцесорних засобів 
і особливих носіїв інформації. Кожного разу нові інформаційні технології піднімали інформованість суспільства на 
декілька порядків, радикально змінюючи обсяг та глибину знань, а разом з ними і рівень культури в цілому. 
Культура, таким чином, опиняється пов’язаною з технологією, яка розуміється не в чисто інженерному, 
технократичному, а в гуманістичному сенсі (див. [2]). Щодо соціального розвитку, то логічною, на нашу думку, є 
теза О. Кісельова про те, що «зародження та розвиток інформаційного суспільства має своїм головним 
призначенням створення такого рівня інформованості соціуму, при якому йому буде під силу здійснити 
грандіозний технологічний прорив, що забезпечує вихід на нове масове джерело енергії, яке всіляко задовольняє 
сьогоденні і перспективні потреби людей і сприяє відновленню порушеного гармонійного балансу між станом 
Природи і результатами антропогенної діяльності» [3, c. 12]. Не слід також забувати про часовий фактор, точніше 
про часовий проміжок між етапами накопичення знань у соціуму. За спостереженнями А. Ваганова, 
фундаментальна інформаційна тріада – генерація–розмноження–копіювання – набирає вагу за експоненціальним 
законом: повільне-повільне зростання спочатку, а потім – вибух, експлозія. Але, мало того, час між появою 
винаходу з його практичним використанням – він також ущільнюється за експонентою [4]. Цікавим є той факт, що 
половина всіх наукових даних за всю історію людської цивілізації була отримана в останні 15 років ХХ ст. У 1450 
р. всі книги в Європі переписувалися від руки, а їх кількість не перевищувала кількох тисяч. У другій половині 
1440-х рр. (умовно – 1445 р.) Іоганн Гутенберг винайшов друкарський процес в сучасному для нас вигляді. Але ще 
й у 1455 р. всі книги, видані в Європі, можна було відвезти в одному фургоні. Однак до 1500 р. європейськими 
верстатами було надруковано вже від 15 до 20 млн. екземплярів книг. Згідно з розрахунками, які наводяться в 
«Британській енциклопедії», обсяг книг, що видавались в Європі в XVI ст., подвоювався кожні сім років.  

Іншим явним доказом скорочення тимчасових інтервалів між ступенями інформованості соціуму і 
результатами виходу людства на окремі проміжні варіанти нових джерел енергії служать останні 50 років життя 
землян. Нижче наведено 10 блискучих і найважливіших, на думку, наукового співтовариства, технологій, 
створених за цей час, кожна з яких в тій чи іншій мірі сприяє подальшому розвитку інформаційного суспільства. 

Ось ці технології: 
- Інтернет; 
- генна інженерія; 
- цифрова технологія створення і обробки зображень; 
- персональний комп’ютер; 
- космічні польоти; 
- стільниковий телефонний зв'язок; 
- ядерна енергетика; 
- система електронних платежів; 
- системи штучного інтелекту; 
- трансплантація людських органів.  
Спираючись на вищевикладене, можна стверджувати, що інформатизація сьогодні є процесом 

цілеспрямованого прискореного розвитку інформаційної галузі у процесі переходу людства від індустріального 
суспільства до постіндустріального (за О. Тоффлером), а саме до тієї його форми, яку називають інформаційним 
суспільством. Своєрідним рубіконом індустріального і інформаційного етапу дослідниками називається 1991 р. – 
саме тоді інвестиції в інформаційні технології стали порівнянні і навіть перевищили капіталовкладення в 
виробничі технології в США (вони склали 112 і 107 млрд доларів відповідно). 

Сьогодні високорозвинена інформаційна сфера є одним з основних і необхідних ознак інформаційного 
суспільства, тому за ступенем її розвиненості можна судити про стан  розвитку інформаційного суспільства в 
окремих регіонах і в цілому, виокремлюючи три сектори аналізу:  

- сектор інформаційного виробництва; 
- сектор інформаційних послуг; 
- сектор споживання інформації. 
З точки зору методології оцінки розвитку інформаційного суспільства у національних межах 

використовується так званий індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ICT Development Index), 
який щорічно (починаючи з 2009 р.) розраховується Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ). Розробка 
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Індексу була рекомендована Всесвітньою зустріччю на вищому рівні з питань розвитку інформаційного 
суспільства. Індекс будується на основі трьох підіндексів – доступу, використання і навичок. Для розрахунку 
Індексу використовується 11 показників, які характеризують проникнення фіксованого телефонного зв’язку, 
мобільного стільникового зв’язку та Інтернету (у тому числі широкосмугового), доступ до комп’ютерів та 
Інтернету домогосподарств, рівень грамотності дорослого населення і залучення до освіти молоді.  

Індекс зводить ці показники до єдиного критерію, який покликаний порівнювати успіхи в розвитку ІКТ у 
країнах світу і може бути використаний як інструмент для проведення порівняльного аналізу на глобальному, 
регіональному та національному рівнях. 

До того ж у світовій практиці для вимірювання ступеня розвитку інформаційного суспільства 
використовується більше двадцяти е-індексів, але найбільш поширеними вважаються такі: 

- індекс цифрових можливостей або цифрової перспективи (Digital Opportunity Index – DOI), розроблений 
ITU в межах WPIIS [5]; 

- індекс цифрового доступу (Digital Access Index – DAI), ITU [6]; 
- індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index – NRI), Світовий економічний форум [7]; 
- індекс інформаційного суспільства (Information Society Index – ISI), компанія IDC [8]. 
При цьому, за твердженнями О. В. Михайловської, у поле зору науковців і державних службовців більше 

потрапляють позитивні тенденції розвитку ІКТ в Україні, поза увагою залишається порівняння ступеня розбудови 
інформаційного суспільства в Україні з іншими країнами світу [9]. Слід зазначити, що більшість науковців не 
розглядають статистичні показники, які використовують міжнародні організації для моніторингу ступеня розвитку 
інформаційного суспільства в Україні. 

На наш погляд, ICT Development Index є найбільш популярним та використовуваним у різноманітних 
моніторингах, оглядах та аналізах. Саме тому його структура потребує детальнішого описання. До підіндексу 
доступу до ІКТ, який змальовує рівень розвитку ІКТ-інфраструктури в країні, належать п’ять показників (на 
кожний 20 % навантаження): 

- кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку на 100 мешканців; 
- кількість контрактів на стільниковий зв’язок на 100 мешканців; 
- пропускна здатність міжнародних Інтернет-каналів у  розрахунку на одного користувача (біт/с); 
- відсоток домогосподарств, які мають персональний комп’ютер; 
- відсоток домогосподарств, які мають доступ до Інтернету. 
Підіндекс використання ІКТ розраховується виходячи з трьох показників  (33 % навантаження на кожний): 
- частка користувачів Інтернету в населенні країни; 
- кількість користувачів фіксованого дротового широкосмугового доступу (ШСД) на 100 мешканців (ШСД 

за визначенням МСЕ - це доступ зі швидкістю не нижче 256 Кбіт/с); 
- кількість контрактів на послуги мобільного ШСД на 100 мешканців. 
За навички роботи з ІКТ відповідають теж три показники (з тією ж вагою 33 %): коефіцієнт грамотності 

дорослого населення; відсоток людей, які мають середню освіту, і відсоток людей з вищою освітою [10]. Під час 
підрахунків використовується два типи даних: офіційні дані державної та галузевої статистики, а також дані 
опитувань/досліджень.  

Обираючи показники ICT Development Index у якості комплексних та базових, отримуємо наступні 
національні тенденції:  

1. Як і в багатьох інших країнах в Україні продовжують знижуватися обсяги фіксованого телефонного 
зв’язку (близько 1 % на рік).  

2. Рівень проникнення рухливого стільникового зв’язку досягає рівня насищення (рівень проникнення на 
перше півріччя 2012 р. склав майже 119 % [11]) з темпами зростання 1,6 %. (Для порівняння – у країн, що 
розвиваються, темпи зростання складають близько 20 % [12]). 

3. В Україні на 31 березня 2012 загальна кількість абонентів широкосмугового доступу (приватних і 
корпоративних) становило майже 6,3 млн, з яких 5 530 000 - домашні користувачі (домогосподарства). Рівень 
проникнення зріс на 5,8 % [13], що відповідає темпам країн, які розвиваються.  

4. За даними звіту Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації (НКРСІ), кількість абонентів широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) в Україні зросло в 
2011 р. в порівнянні з 2010 р. на 25,9% і склало 4,9 млн осіб [14].  

5. Кількість регулярних Інтернет-користувачів в Україні зросла в І кварталі 2012 року в порівнянні з IV-м 
кварталом 2011 року на 27 % і склала 14 710 000 осіб [15]. Цей показник майже вдвічі перевищує показники країн, 
які розвиваються (14 %). Україна знаходиться на 9 місці в Європі за кількістю Інтернет-користувачів. Однак за 
показником питомої ваги Інтернет-аудиторії в загальній чисельності населення ми знаходимось на 3 місці з кінця 
серед 53 європейських країн з показником 33 %, випереджаючи лише Косово і Молдову. Для порівняння в Росії 
цей показник становить 44 %. Дані цифри говорять з одного боку про значне відставання нашої країни в розвитку 
Інтернету не тільки від розвинених країн, але навіть від сусідньої Росії, а з іншого боку про високий потенціал 
подальшого розвитку Інтернету в Україні, а разом з ним і Інтернет-торгівлі. 

6. Загальний показник ICT Development Index України у порівнянні з 2008 р. зріс, склавши відповідно 4,34 
у порівнянні з  3,83. Але при цьому країна посіла лише 62 місце у порівнянні з 59 місцем 2008 р.  

Висновки 
Стандарти інформаційного суспільство охоплюють з кожним роком все більше кількість країн. Продовжує 

спостерігатися група країн-лідерів, серед яких Республіка Корея, Швеція, Ісландія, Данія, Фінляндія, Гонконг 
(Китай), Люксембург, Швейцарія, Нідерланди, Об’єднане Королівство. Україна має досить міцні позиції та 
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демонструє швидкі темпи розвитку при солідному потенціалі, але нерівномірність зростання різних показників 
уповільнюють інтеграцію країни до світового глобального ІКТ-товариства.   
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ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ МОЛОДІ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 
У статті розглянуто особливості віртуального спілкування молоді в комунікаційному середовищі мережі Інтернет, 

висвітлені позитивні та негативні чинники комунікації та надані поради щодо її покращання 
Ключові слова: комунікаційне середовище, Інтернет, віртуальне спілкування, засоби комунікації, проблеми комунікації 
 

В статье рассмотрены особенности виртуальногообщения молодежи в коммуникационной среде сети Интернет, 
освещены позитивные и негативные факторы коммуникации и представлены советы относительное её улучшения. 

Ключевые слова: коммуникационная среда, Интернет, виртуальное общение, средства коммуникации, проблемы 
коммуникации 

 

In the article the features of virtual youth intercourse in communication environment of the Internet are considered. Positive and 
negative factors of communication are highlighted and advices of their improvement are given. 

Keywords: communicatios environment, the Internet, virtual communication, intercourse, communication problems 
 
 

Комунікаційне середовище мережі Інтернет як соціокультурний віртуальний простір задовольняє потреби 
молоді у сфері спілкування, обміну ресурсами, самопрезентації особистості  та інші. Проблеми віртуального 
спілкування лежать в межах міжособистісних стосунків, характеристика такого спілкування недостатньо вивчена і 
дослідження щодо цього питання мають бути продовжені. Чим більший огляд проблем та тенденцій віртуального 
спілкування буде розглянуто, тим більше буде створено порад та пропозицій щодо позитивних можливостей 
комунікацій в мережі, забезпечення етики та безпеки віртуальних взаємовідносин. 

Середовище спілкування в мережі Інтернет науковці називають по–різному – віртуальним простором, 
кіберпростором, соціокультурним, інформаційним та комунікаційним середовищем. Все це властивості того 
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