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Сучасне інформаційне суспільство. Друга половина XX століття і початок XXI 

століття переконали нас у масштабності суспільних перетворень, пов'язаних із 

тотальною інформатизацією. У формуванні постіндустріального суспільства ключова 

роль належить інноваційним технологіям та інформації. Виникло поняття 

інформаційного суспільства як нової історичної фази розвитку цивілізації, в якій 

головними продуктами виробництва є інформація та знання. На думку ідеологів 

інформаційного суспільства рисами, що відрізняють це суспільство, є збільшення ролі 

інформації і знань в житті суспільства; збільшення долі інформаційних комунікацій, 

продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення глобального 

інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей 

та їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх соціальних та 

особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах. 

Інформаційне суспільство настає внаслідок інформаційно-комп'ютерної 

революції й базується на інформаційній технології, «інтелектуальних» комп’ютерах, 

автоматизації та роботизації всіх сфер і галузей економіки та управління, єдиній 

найновішій інтегрованій системі зв'язку. Це зумовлює радикальні зміни в усій системі 

суспільних відносин (політичних, правових, духовних та інше). Завдяки цьому 

забезпечується найбільший прогрес і створюються технологічні передумови 

для свободи людини, можливостей її реалізації. 

Інформаційне суспільство, як форма постіндустріального суспільства, стає 

реальністю в Україні. Воно має історичні, науко-технічні та соціальні передумови. 

Сьогодні можемо назвати поширення Інтернету та мобільного зв’язку як 

найочевидніші, хоч не єдині ознаки такої реальності. Поширюються електронні засоби 

комунікації та глобальні мережі. 

Географічні особливості. Змінюються географічні уявлення на розміщення 

суспільних явищ. Знижується роль природно-ресурсного чинника. Трансформується 

роль транспортного чинника. Зростає роль інформаційно-ресурсного, інтелектуально-

ресурсного та інноваційно-ресурсного чинника. Через розвиток засобів комунікації 



змінюється метрика і топологія суспільства. Трансформується поняття державного 

кордону, особливо в інформаційній сфері. Головний акцент географії переноситься з 

розміщення виробничої сфери на розміщення сфери послуг, особливо, інформаційної та 

інноваційної сфер. Підвищується роль глобальних процесів. 

Змінюється урборуральна структура. В часи індустріального суспільства існував 

чіткий поділ поселень на міста і села. Відповідно все населення поділялося на міське та 

сільське. В інформаційному постіндустріальному суспільстві різко зменшується 

кількість осіб, зайнятих у сільському господарстві, зростає кількість осіб, зайнятих у 

сфері послуг, зокрема  інформаційних послуг. Більшість сільських поселень втрачають 

формальні ознаки села. Виникає проблема нової класифікації поселень загалом. 

Модифікується проблема освіченості населення. Якщо в доіндустріальному та 

індустріальному суспільствах обліковується рівень освіти населення (починаючи від 

неписьменних і закінчуючи особами з найвищою кваліфікацією), то в інформаційному 

суспільстві на перше місце за значенням виходить комп’ютерна грамотність, тобто 

вміння особи вільно та творчо користуватись комп’ютерними засобами для досягнення 

поставлених цілей. 

Спостерігається цікавий ефект переходу безробіття з кількісного в якісне. 

Сьогодні маємо значну кількість вакансій високоосвічених менеджерів та працівників 

верхнього ешелону інформаційних технологій, яких нема кому заповнити. 

Процеси інформатизації ведуть до змін у свідомості людей, у розумінні мети і 

сенсу людської життєдіяльності, до змін у структурі виробництва та споживання. 

В історичному плані становить інтерес еволюція відношення виробництва до 

людини. В доіндустріальному аграрному суспільстві головною його статтею було 

виробництво предметів безпосереднього споживання (продукти харчування, одяг і т.д.), 

тобто воно було в основному спрямоване на людину. В індустріальному суспільстві 

головні галузі господарства виробляють предмети, які спрямовуються в інші галузі 

(засоби виробництва, енергоносії і т.д.) і лише невелика частка створеного йде на 

споживання. В постіндустріальному суспільстві головна увага знову спрямовується на 

людину – тепер уже через сферу послуг. Отже спостерігаємо характерний приклад дії 

діалектичного закону “заперечення заперечення”. 

У цьому ж аспекті можна говорити про зміну пріоритетів та цілей людського 

життя. В індустріальному суспільстві головною метою і головним пріоритетом є 

максимальне виробництво і максимальний прибуток. Тому саме в індустріальному 

суспільстві виникає таке поняття як продуктивні сили якого не було і в якому не було 



потреби в попередньому аграрному суспільстві. В постіндустріальному суспільстві 

відбувається соціалізація мети і цілей людського життя, матеріальне виробництво 

перетворюється з головного у підпорядкований вид людської діяльності і поняття 

продуктивних сил потребує як мінімум дуже серйозного переосмислення. 

В інформаційному суспільстві головний акцент розгляду географії переноситься 

з розміщення виробничої сфери на розміщення сфери послуг і, особливо, 

інформаційної та інноваційної сфер. Для України розвиток постіндустріального 

суспільства дає також шанс виходу із стану хронічного дефіциту енергетичних ресурсів 

і зменшення залежності від країн-постачальників енергетичної сировини, у першу 

чергу від Росії. При цьому, на рівні інтересів національної безпеки, слід подбати про 

міцні позиції країни в царині інформаційних ресурсів. 

Змінюється географічний погляд на класифікацію країн. Існуючі поняття 

розвинутої країни, країни, що розвиваються та інших стосуються старого 

індустріального суспільства. Інформаційне суспільство потребує нових понять та 

класифікацій, які ще не розроблені. 

Виникає нова форма управління суспільством, в рамках якої головною цінністю 

є не матеріальні предмети (гроші, нерухомість і т. д.), а інформація та знання. Така 

форма управління при наявності розвинених мережевих структур називається 

нетократія. Повноцінний доступ до достовірної інформації і маніпуляції з нею 

забезпечують владу над рештою учасників того чи іншого соціуму (суспільства, країни, 

держави). Знання зменшують суспільну потребу у сировині, праці, часі, просторі, 

капіталі й інших ресурсах, тобто надають цілком конкретні бізнес-переваги у 

конкурентному процесі. 

Спостерігається вертикальна організація і горизонтальна самоорганізація 

мережевих інтернет-утворень. Вертикальні ієрархічні форми бачимо при технічній 

організації комп’ютерних мереж, а також при ініціюванні нових соціальних мереж. 

Сучасні комунікації, особливо мережевого типу, на основі інтернету, ведуть до 

формування мережевого суспільства, яке базується на горизонтальних соціальних 

зв'язках і головну роль в якому відіграють не ієрархічні моделі, а соціальні мережі. 

Сучасні соціальні мережі. Соціальна мережа - це соціальна структура, утворена 

індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїтні зв'язки між ними через 

різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і 

закінчуючи тісними родинними узами. Соціальними мережами називають також 

програмне забезпечення інтернет-технологій, яке допомагає друзям, бізнес-партнерам 



або іншим особам спілкуватись та встановлювати зв'язки між собою використовуючи 

певний набір інструментів. Ці інформаційні проекти, відомі як «онлайнова соціальна 

мережа», стають дедалі популярнішими.  

У публікаціях відзначається, що аналіз соціальних мереж поступово 

перетворюється на головний метод досліджень в сучасній соціології, 

антропології, суспільній географії, соціальній психології, інформатиці, та дослідженні 

організацій. Дослідження в деяких академічних сферах показали, що соціальні мережі 

діють на багатьох рівнях, починаючи від родин, і закінчуючи цілими націями, та 

відіграють важливу роль в тому, як розв'язуються проблеми, працюють організації, та 

досягають успіху на шляху до власних цілей індивіди. В засобах масової інформації 

було повідомлення, що саме соціальні мережі були інформаційним комунікатором в 

організації сучасних політичних заворущень у країнах північної Африки. 

Першим інтернет-сайтом, який пропонував можливості роботи із соціальними 

мережами, був classmates.com, який з'явився в 1995 році. Починаючи з 2001 року 

з'являються сайти, в яких використовується технологія під назвою Коло друзів. Наразі, 

існує більш ніж 200 сайтів з можливостями організації соціальних мереж. Популярність 

цих сайтів постійно зростає. В 2004 році була стоврена найбільша на сьогоднішній день 

соціальна мережа у світі Facebook. 

Для нас соціальні мережі становлять особливий інтерес, бо вони є віртуальними 

співтовариствами користувачів, отже суспільна географія вперше виходить на вивчення 

та картографування віртуальних об’єктів. 

Географія в інформаційному суспільстві. У нових умовах перед суспільною 

географією виникають нові завдання та виклики, бо змінюється суспільство, структура 

його життєдіяльності, форми геопросторової організації. Деякі дослідники, правильно 

спостерігаючи сучасні явища прискореної геопросторової комунікації людей, роблять 

хибний висновок про те, що в інформаційному суспільстві може зникати геопростір та 

географія. 

На нашу думку, в інформаційному суспільстві геопростір не зникає, однак 

суттєво змінюється суспільно-географічне бачення людини. Це потрібно пояснити 

детальніше. 

В інформаційному суспільстві, за рахунок розвинутих транспортних та 

інформаційних комунікацій, людина перетворюється з точково-локалізованого об’єкта 

в геопросторово-поширений об’єкт, який не має чіткої точкової просторової 

локалізації. В індустріальному, а особливо в доіндустріальному суспільстві, 



життєдіяльність майже кожної людини на протязі тривалого часу локалізувалась у дуже 

обмеженому просторовому ареалі, який з позицій географії можна було розглядати як 

точку. У нових умовах активність людини на протязі певного проміжку часу означає, 

що вона просторово ‟розпливається”. Для прикладу можна подивитися на кожного з 

нас, бо кожен з нас на протязі року особисто буває в десятках міст, здійснює особистий 

інформаційний телефонний контакт ще з десятками інших поселень, а через мережу 

Інтернет особисто взаємодіє з сотнями інших населених місць. 

У зв'язку з цим пропонується низка понять, які є головними для характеристики 

людини в інформаційному суспільстві, а саме: людино-доба, людино-рік і людино-

життя. Розглянемо визначення цих понять. 

Людино-доба – це сукупність усіх геомісць та суспільно-географічних об'єктів, з 

якими людина мала безпосередню справу на протязі доби шляхом усіх видів 

комунікацій (транспортних та інформаційних). 

Людино-рік – це сукупність усіх геомісць та суспільно-географічних об'єктів, з 

якими людина мала безпосередню справу на протязі року шляхом усіх видів 

комунікацій (транспортних та інформаційних). 

Людино-життя – це сукупність усіх геомісць та суспільно-географічних 

об'єктів, з якими людина мала безпосередню справу на протязі життя шляхом усіх видів 

комунікацій (транспортних та інформаційних). 

Крім названих головних понять можна розглядати додаткові та проміжні 

поняття, наприклад: людино-тиждень, людино-місяць, людино-дитинство, людино-

студентство, людино-старість та інші. 

Кожне з названих понять описує суспільно-географічний об’єкт, який можна 

вивчати усіма засобами та категоріями суспільної географії (територіальна мінливість, 

територіальна спеціалізація, територіальна інтеграція, територіальна організація, 

функціональне районування та ін.). Ці об’єкти можна картографувати традиційними 

методами з використанням відомих способів картографічного зображення. 

Названі поняття змістовно корелюють з концепцією наногеографії. Префікс 

‟ нано” означає мільярдну частинку від чогось. Враховуючи чисельність населення 

Землі (7 млрд) можна зробити висновок, що мільярдною його частиною є окремі особи. 

Тому наногеографія, як галузь географічної науки, це географія окремих людей, тобто 

об’єктом вивчення наногеографії є фізичні особи та малі колективи людей (в соціології 

кажуть малі соціальні групи). Предметом вивчення наногеографії є геопросторова 

організація життєдіяльності людини, або малого колективу людей. Наногеографія дає 



змогу практично реалізувати ідею антропоцентризму в географічній науці. Вперше 

ідея наногеографії була висунута в 2006 році в Харкові на конференції ‟ Регіон-2006: 

Стратегія оптимального розвитку”. Одним із аспектів (хоча далеко не єдиним) 

наногеографічних досліджень є географічне вивчення життєдіяльності видатних 

особистостей 

Цікавим є питання територіального характеру поширення інформаційних 

технологічних інновацій. Незважаючи на позагеографічний характер кіберпростору, у 

розвитку та поширенні елементів та ознак інформаційного суспільства спостерігаються, 

традиційні та відомі суспільно-географічні закономірності. 

Виклики інформаційного суспільства. Відбувається перенесення частини 

економічної діяльності в мережеві структури інтернету. Це створює загрозу збільшення 

тінізації економіки, а підвищена тінізація веде до зменшення податків до бюджету. 

Виникає загроза проблем фінансування бюджетних видів діяльності держави: оборона 

держави, охорона громадського порядку, освіта, медицина, культура та інших. Виникає 

загроза наповнення та існування пенсійного фонду та фондів соціальних виплат. 

2.  Спостерігається цифрова нерівність. На глобальному рівні це значне 

розшарування країн світу за рівнем інформатизації, а також за місцем у глобальному 

інформаційному виробництві та споживанні. На внутрішньодержавному рівні це розрив 

між високоосвіченими, висококваліфікованими та високозабезпеченими користувачами 

інтернет-ресурсів і особами без комп’ютерної освіти, без комп’ютерних засобів та без 

доступу до інтернет. 

3.  Неосоціалізм та неокомунізм на базі досягнень інформаційного суспільства. 

Чимало таких досягнень потребують вищого рівня соціальної рівності, ніж маємо 

сьогодні, що може сприйматися як реанімація на новій технологічній базі 

соціалістичних та комуністичних ідей. 

4.  Перерозподіл особистого часу як в період роботи, так і в період дозвілля. 

Спостерігається зміщення особистих інтересів у сторону інтернет-спілкування, 

використовуючи соціальні мережі, форуми, чати та інші засоби. Це вже сьогодні 

впливає на структуру використання часу. Перерозподіл часу тісно пов’язаний з 

перерозподілом особистих пріоритетів. Дехто у зв’язку з цим говорить про 

психологічну ‟ інтернет-залежність”, але це не зовсім вірний діагноз проблеми. 

5.  Вільне поширення аморальних інформаційних матеріалів, що пропагують 

насилля, жорстокість, порнографію, як виклик суспільній моралі. Ці матеріали вільно 

доступні на деяких сайтах і можуть мати форму зображень, відеофільмів, 



комп’ютерних ігор та інших. 

6.  Деформування культури спілкування в соціальних мережах. Виникають 

специфічні сленги. Виникає шар слів та понять, які зрозумілі лише учасникам 

мережевого спілкування, причому самі учасники можуть бути анонімними, що створює 

іллюзію безкарності. Станом на сьогоднішній день ця культура є на кілька порядків 

нижчою, ніж загальнолюдська. 

7.  Проблеми роздвоєння особистості у віртуальному спілкуванні. Ці проблеми 

пов’язані з тим, що кожна людина у віртуальному кіберпросторі сама виступає як 

віртуальний об'єкт, а тому може позиціонувати себе як інший віртуальний об'єкт, або 

навіть як декілька віртуальних об'єктів. 

8.  Проблема просторової ідентифікації особистості. Це проблема безпеки 

особистого життя, бо сучасні технології дають змогу відслідковувати просторове 

переміщення особи, яка має відповідні технічні засоби (наприклад телефон мобільного 

зв’язку). 

9.  Правові проблеми особи, зокрема проблема свободи.  

10.  Розвивається інформаційна глобалізація та космополітизм. В інформаційній 

сфері розмивається поняття державного кордону. Виникають поняття інформаційної 

війни та інформаційної безпеки. На багатьох сайтах ідуть дискусії, що по-суті є 

інформаційними війнами. 

Висновки. В XXI столітті істотно змінився характер суспільної діяльності. Нові 

інформаційні технології вплинули на всі сторони життя людства, включаючи його 

геопросторову організацію. Виникають нові аспекти суспільно-географічних 

досліджень. Перед суспільством постають нові виклики, що вимагають швидкого 

вирішення. Не потрібно боятись інновацій, але потрібно вміти управляти ними. 
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