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Інформаційне суспільство, як форма постіндустріального суспільства, все 

більше стає реальністю на території України [1,2,6,8]. Воно має свої історичні, 

науко-технічні та соціальні передумови [3]. Сьогодні ми можемо назвати 

поширення Інтернету та мобільного зв’язку як найбільш очевидні (хоча далеко 

не єдині) ознаки такої реальності. На загал мова йде про поширення 

електронних засобів комунікації і телекомунікаційних технологій та 

глобальних мереж. Насправді процеси інформатизації є набагато глибшими, бо 

ведуть до кардинальних змін у свідомості людей, їх світосприйнятті, до 

глибоких змін у розумінні мети і сенсу людської життєдіяльності. Вони також 

ведуть до величезних змін у структурі виробництва та споживання, бо, 

спочатку на перше місце виходить виробництво та споживання послуг, а потім 

серед цих послуг чільне місце займають інформаційні послуги. Розвивається 

ринок інформаційних послуг. Відбуваються глибокі зміни в соціальній і 

класовій структурі суспільства. З'являються перші елементи електронного 

урядування. На основі інформаційних мереж відбувається інформаційна 

інтеграція суспільства. Формується розуміння індивідуального інтелекту, як 

найвищої цінності, яку неможливо купити, а можливо лише сформувати в 

результаті відповідного навчання. Підвищується роль інформаційних 

технологій та інформаційних потоків [4]. 

У нових умовах перед суспільною географією виникають нові завдання та 

виклики, бо змінюється суспільство, структура його життєдіяльності, форми 

геопросторової організації [5,9]. 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. 

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. У нових умовах активність людини на протязі певного 

проміжку часу означає, що вона просторово ‟розпливається”. 

Головними поняттями, які характеризують людину в інформаційному 

суспільстві є 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, як 

географії людини та малих соціальних груп [4]. 



Стосовно людини, як об’єкта суспільно-географічного дослідження, має 

місце принцип співвідношення невизначеностей, який можна сформулювати 

так: ‟Чим меншу часову одиницю ми беремо для суспільно-географічного 

дослідження людини, тим точніше можна просторово локалізувати людину, але 

тим менше матимемо інформації про її діяльність. І навпаки, чим більшу часову 

одиницю ми візьмемо, тим більше отримаємо інформації про діяльність 

людини, однак при цьому її просторова локалізація стає менш визначеною” 

Висновки. В інформаційному суспільстві людство переходить від 

переважаючого видобутку природних ресурсів до переважаючого видобутку 

інформаційних ресурсів. У зв’язку цим в науці розвинулись та набули 

поширення методи інтелектуального аналізу даних. Змінюється погляд на 

людину, як об’єкт вивчення суспільної географії. В нових умовах діяльність 

людини на протязі певного проміжку часу стає просторово-поширеним явищем. 

Географічні та картографічні засоби вивчення зберігаються і збагачуються. 

Зростає значення наногеографії. У дослідженні людини спостерігається 

принцип співвідношення невизначеностей. 
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