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Людство вже два десятиліття оперує поняттями інформаційного та 

постіндустріального суспільства і суспільна географія звертає свій погляд на 

вивчення найновіших явищ. Особливості розвитку постіндустріального та 

інформаційного суспільства загалом і в Україні зокрема висвітлені в [1,2]. 

Стаття [3] презентує види та порядок інформаційної діяльності в сучасному 

суспільстві. У [4] представлені головні ідеї суспільно-географічного пізнання 

сучасного світу. Особливості та виклики інформатизації сучасного суспільства 

висвітлені в [5]. У [6] запропонована закономірність пов’язана з 

геопросторовою мінливістю та геопросторовою організацією сучасного 

суспільства. 

Продуктивна діяльність людини в постіндустріальному суспільстві. 

Поняття постіндустріального суспільства виникло в результаті усвідомлення 

переважання сфери послуг над сферою виробництва матеріальних товарів. 

 
Рис. 1. Сукупність продуктивних сфер постіндустріального суспільства. 



Однак, постіндустріальне суспільство набирає форми інформаційного 

суспільства і з’явилася нова сфера продуктивної діяльності людини – 

виробництво інтелектуальних продуктів. У зародковій формі ця сфера існувала 

і раніше, однак саме тепер вона стає істотною складовою продуктивної 

діяльності. Сферу виробництва інтелектуальних продуктів доводиться виділяти 

окремо, у зв’язку із значною специфікою інтелектуальних продуктів, які за 

своїми властивостями та способом виробництва суттєво відрізняються від 

матеріальних товарів. Деякий час виробництво інтелектуальних продуктів 

намагалися розглядати в рамках сфери послуг, однак такий підхід також не 

витримує критики. Саме тому, в складі продуктивної діяльності людини в 

постіндустріальному суспільстві, виділяємо три сфери (рис. 1). 

Уточнення географічної термінології, пов’язаної з інформацією. 

Оскільки постіндустріальне суспільство позиціонує себе, як інформаційне, то 

все, що пов’язане з інформацією, викликає особливий інтерес дослідників. 

Вивчення існуючих наукових праць, які оперують з поняттям інформації та 

суміжними поняттями в суспільній географії, показує, що центральною і 

найважливішою сукупністю таких понять є: дані, геодані, інформація, 

геоінформація, знання, геознання. Розглянемо пропоновані дефініції цих 

взаємопов’язаних понять, які дають змогу не лише глибше зрозуміти, але й 

формалізувати їх розуміння. Графічно співвідношення названих понять 

показані на рис. 2. На цьому рисунку горизонтальна стрілка показує перехід 

між поняттями, пов’язаний з висловлюванням, а вертикальна стрілка - це 

перехід від ширшого за змістом поняття до вужчого. 

Дані розуміємо, як значення ознак (сукупності ознак) досліджуваного 

об’єкта. Дані можуть мати різний тип (числовий, текстовий, логічний, 

графічний і т.д.), а також, незалежно від типу, вони можуть бути скалярними, 

векторними, матричними і т.д. 

Відповідно геодані – це значення ознак (сукупності ознак) досліджуваного 

геопросторового об’єкта. Геодані можуть відображати геопросторову 

локалізацію об'єкта, його якісні та кількісні характеристики. 



Інформація – це висловлювання (сукупність висловлювань) про дані. 

Висловлювання розуміємо так, як прийнято в логіці, зокрема в математичній 

логіці, тобто воно може мати форму предикату – функції, яка приймає логічні 

значення. 

Геоінформація – це висловлювання (сукупність висловлювань) про 

геодані. Тому геоінформація може бути картографічною та атрибутивною. 

Геодані та геоінформація використовують у географічних інформаційних 

системах (ГІС). 

Знання розуміємо, як висловлювання (сукупність висловлювань) про 

інформацію. Отже, знання, як висловлювання про висловлювання, є якісно 

новою субстанцією. Знання використовують в експертних системах (ЕС). 

Інформація і знання з’являються в результаті взаємодії суб’єкта і об’єкта 

дослідження. 

Геознання – це висловлювання (сукупність висловлювань) про 

геоінформацію. У формалізованій формі вони фігурують у географічних 

експертних системах. У неформалізованій формі геознання є результатом 

географічних досліджень, а також предметом вивчення в освітніх закладах. 

Дані Інформація Знання

Геодані Геоінформація Геознання
 

Рис. 2. Взаємозв’язок географічних понять, пов’язаних з інформацією. 

Суспільно-географічне пізнання світу. Це - діяльність, спрямована на 

отримання, збереження та передачу суспільно-географічних знань. Сучасний 

досвід показує, що суспільно-географічне пізнання дійсності передбачає її 

розгляд в аспектах мінливості та організованості. Формами мінливості є 

простір, час, соціум. Формами організованості є система та мережа. Суспільно-



географічне пізнання полягає у вивченні геопросторової організованості 

геопросторово мінливого суспільного світу. Геопросторово мінливий 

суспільний світ є об’єктом суспільно-географічного дослідження, а його 

геопросторова організованість – предметом такого дослідження. Вважаємо 

територіальний суспільний комплекс (ТСК) стаціонарним, якщо в ньому всі 

процеси функціонування є стабільними в часі. Має місце закономірність про те, 

що для стаціонарного ТСК функціональне районування його території є 

наслідком і причиною геопросторової організації геопросторово мінливих 

елементів комплексу. 
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