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Розглянуте поняття постіндустріального суспільства та суміжні поняття. Показана 
специфіка України в постіндустріальних світових процесах. Запропоноване авторське 
розуміння співвідношення між поняттями постіндустріального та інформаційного 
суспільства. Розглянуті зміни у ролі знання  в суспільстві, зміни у класовому та іншому 
складі суспільства. Показана трансформація географічних уявлень про світ. 
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Hrycevych V.S. The progress of information society in Ukraine in a context of European 

integration processes. The concept of  postindustrial society and adjacent concepts are considered. 
The specific character of Ukraine in postindustrial world processes is shown. Author's 
understanding of a ratio between concepts postindustrial and information society is offered. 
Changes in a role of knowledge in society, change in class and other structure of society are 
considered. 
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У другій половині 20-го століття провідні країни світу, у тому числі Європи, набули 

нової якості, яка отримала своє осмислення у категорії постіндустріального суспільства. 
Науковці (переважне не географи), що досліджували це питання, сформулювали чимало 
емпіричних ознак нового суспільства, які ще донині потребують теоретичного узагальнення і 
впорядкування. Більше того, в міру вивчення проблеми, з’явилася низка таких понять як 
інформаційне суспільство, мережеве суспільство, інноваційне суспільство і т.д., які, з одного 
боку поглиблюють наші знання про сучасний розвиток людства, а, з іншого – вносять деяку 
плутанину, що також потребує теоретичного осмислення, у тому числі з позицій географії 
суспільства. 

Для України кінець 20-го століття став переломним і доленосним. Отримавши 
державну незалежність Україна одночасно ввійшла в дуже серйозну соціально-економічну 
кризу, однак помиляються ті, хто свідомо чи несвідомо вважає суверенітет причиною кризи. 
Справжньою її причиною стали грубі зловживання в процесах роздержавлення власності, що 
ігнорували інтереси (в першу чергу економічні) абсолютної більшості громадян країни. В 
контексті досліджуваного питання важливо відзначити, що Україна ввійшла в кризу як 
індустріальне суспільство, а виходить тепер з неї як суспільство постіндустріальне. Така 
траєкторія розвитку зумовлена тим, що навколишній світ істотно змінився, значно 
інтенсифікувались процеси глобалізації і для досягнення рівня розвинутих країн нема часу 
повторювати всі історичні віхи. З іншого боку активізація процесів Європейської інтеграції і 
транскордонного співробітництва створює спиятливі передумови для швидшого прогресу 
України у напрямку сучасного суспільства. В Україні вже зроблені перші серйозні наукові 
розвідки вивчення інформаційного суспільства (А.Чухно, 2001) та географії в 
інформаційному світі (М.Багров, 2004). 

На нашу думку одним з перших кроків науковців при дослідженні нових явищ має бути 
рух до термінологічної визначеності. У звязку з цим вважаємо, що поняття 
постіндустріального та інформаційного суспільства співвідносяться між собою як  зміст і 



форма. Тобто сучасне постіндустріальне суспільство існує у формі інформаційного 
суспільства. Інформаційність є формою постіндустріальності. Головною ознакою 
постіндустріальності є переважання сфери послуг серед інших сфер економіки, але у 
сучасному світі більшість послуг набувають інформаційного характеру чи виконуються з 
допомогою сучасних інформаційних технологій. 

У постіндустріальному світі спостерігається низка особливостей та змін, які є цікавими 
для фахівців з географії суспільства.  

Підвищується роль знання і освіти. Людина, що володіє знаннями і самі знання стають 
найбільшою загальнолюдською цінністю. Виникає мотивація нагромадження знань та 
інвестицій у власний розвиток. Підвищується роль теоретичного знання. Широко 
впроваджуються математичні методи, що мають загальнонауковий характер. Кожна наука 
оформляє здобуті нею істини у вигляді відповідних сформульованих законів. Такі 
формулювання стають науково-методичною базою для впровадження наукових досягнень у 
суспільну практику. Самі ці впровадження набирають форму інновацій і вписуються в сферу 
послуг. Виникає поняття інтелектуального капіталу. 

Модифікується проблема класової організації суспільства. Частка робітників та селян 
неухильно зменшується і вони перестають бути впливовою політичною силою. У звязку з 
цим безповоротно відходять у минули марксистсько-ленінські теорії. На зміну 
Інтернаціоналу приходить Інтернет. У економіці зростає частка працівників сфери послуг. 
На перше місце виходить не матеріальне виробництво, а людина з усіма її потребами, які 
потребують обслуговування. Змінюється компонентний і функціональний склад суспільства. 
Різко зростає роль інформаційних технологій та послуг, необмежено поширюються 
електронні засоби комунікацій (мобільний звязок, Інтернет, електронні ЗМІ). В суспільстві 
поширюються мережеві структури. Виникають нові суспільні стратифікації, нові відносини і 
нові протиріччя. Все це відбувається на фоні широких міждержавних звязків, 
транскордонного спілкування і глобалізації. Зростає роль міжнародних організацій. 
Виникають нові наукові концепції оптимального суспільного устрою. 

Змінюються географічні уявлення на розміщення економічних та інших суспільних 
явищ. Знижується роль природно-ресурсного чинника. Суттєвих трансформацій зазнає роль 
транспортного чинника. Істотно зростає роль інформаційно-ресурсного, інтелектуально-
ресурсного та інноваційно-ресурсного чинника. Виникають і діють віртуальні чинники. 
Через розвиток засобів комунікації змінюється метрика і топологія географічного простору 
суспільства. Трансформується поняття державного кордону, особливо в інформаційній сфері. 
Головний акцент розгляду географії переноситься з розміщення виробничої сфери на 
розміщення сфери послуг і, особливо, інформаційної та інноваційної сфер. Підвищується 
роль Європейських та глобальних процесів. 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. 

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”. 
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