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Людина в інформаційному суспільстві:  

деякі штрихи до усвідомлення проблеми 
 
Проблема людини в умовах становлення інформаційного суспільства ще 

недостатньо повно досліджена. Наукова проблема полягає в наступному: за 

останні кілька років під впливом розвитку віртуальних засобів взаємодії сталася 

серйозна трансформація соціальних відносин і комунікацій, що вимагає 

адекватного наукового пояснення нового контексту соціальної взаємодії.  

Сьогодні особистість буквально оточена інформацією. Зростає кількість 

каналів комунікації, засоби передачі інформації постійно спрощуються, стають 

більш компактними і доступними. Швидкість передачі інформації впливає на 

швидкість і частоту підвищення або зниження актуальності того чи іншого 

явища. Суспільство, завдяки мережі Інтернет, щодня може створювати 

незбагненні для окремого людського розуму обсяги даних. В результаті всього 

цього може створитися помилкове враження, ніби людство вже вступило в нову 

фазу свого розвитку – інформаційне суспільство.  

Однак, як справедливо зазначають деякі дослідники, існують і якісно інші 

думки, які відносять інформаційне суспільство до понять далекого майбутнього 

і вважають взагалі передчасним обговорення його особливостей, оскільки все 

те, що ми спостерігаємо у розвитку інформаційного середовища, є лише просте 

вдосконалення постіндустріального суспільства.  

Наявність розвиненої структури інформаційних мереж не є показником 

наявності інформаційного суспільства, оскільки ми не можемо визначити ту 

точку, в якій обсяг накопичених даних, що циркулюють в глобальному 

інформаційному просторі, приводить нас до нового етапу суспільного розвитку. 
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Розглядаючи суспільний розвиток як «зміну стадій», прихильники теорії 

інформаційного суспільства пов’язують його становлення з домінуванням 

«четвертого», інформаційного сектору економіки, який виникає за сільським 

господарством, промисловістю та економікою послуг. При цьому 

стверджується, що капітал і праця, як основа індустріального суспільства, 

поступаються місцем інформації та знанню у сучасному суспільстві. В 

результаті, сам устрій соціуму сильно змінюється. Процеси взаємодії різних 

класів виходять на новий рівень. А революційні впливи інформаційної 

технології призводять до того, що в інформаційному суспільстві самі класи 

змінюються соціально недиференційованими «інформаційними спільнотами». 

Ці «спільноти» вступають у контакт у віртуальному середовищі де стає дуже 

проблематично визначити соціальні статуси конкретних учасників даних 

спільнот, оскільки система позначення стає цілком умовною. 

Для того, щоб взаємодії в групах здійснювали прямий вплив на 

макропроцеси соціальної системи, по-перше, необхідно, щоб сама соціальна 

комунікація досягла такого стану, при якому означений вплив міг реалізуватися 

в групах різного рівня. По-друге, центр виробничої активності повинен 

переміститися на рівень безпосередніх об’єднань, саме вони повинні 

забезпечувати всі умови ефективності та креативності у суспільстві, де 

макросоціальна структура знаходиться під впливом процесів у малих групах. 

Про таку майбутню перспективу свого часу писав Елвін Тоффлер. 

Оскільки інформація – це інтегральна частина всієї людської діяльності, 

всі процеси індивідуального й колективного існування безперервно 

формуються новим технологічним способом, то сучасна комунікаційна 

система, що має глобальний характер, диктує соціальній системі нові вимоги. 

Суспільство і його внутрішня структура, а також функції окремих елементів 

змінюються і передусім ці зміни позначаються на комунікаційних, передусім 

міжособистісних, зв’язках. 

Новий рівень соціальних відносин призводить особистість до 

усвідомлення існування нової віртуальної реальності, в якій істотно 
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розширюються рамки її зіткнення зі світом. Багато видів діяльності, важливих 

для існування, знаходять зовсім нову форму, і слідом за цим, процеси 

задоволення потреб особистості можуть бути так само перенесені у віртуальну 

реальність. Внаслідок цього вже в цій вторинній реальності з’являються і нові 

потреби, які також вимагають задоволення. 

Для більш якісного аналізу існування особистості в умовах 

інформаційного суспільства, необхідно оперувати термінологією, що виражає 

способи буття в даному суспільстві. Термін «віртуальна реальність» є одним з 

центральних понять теорії інформаційного суспільства, що виводить нас на 

питання способів взаємодії людей, соціалізації особистості тощо. 

Можливості більш активної участі особистості або соціальних груп у 

процесах трансформації соціальних систем є дійсно великими, що зокрема 

пояснюється відсутністю в інформаційному суспільстві жорстких соціальних 

обмежень. 

Резюмуючи зазначимо, що з появою нового типу суспільства його 

структура і структура соціальних зв’язків зазнає серйозних змін. Це 

відбувається завдяки новим способам соціальної взаємодії, заснованим на появі 

та впровадженні нових інформаційних технологій, за допомогою яких стало 

можливим створення єдиної глобальної комунікаційної мережі. Це призводить 

до того, що сильно видозмінюється структура інформаційних каналів, 

комунікативний простір особистості стає більш насиченим. Віртуальна 

реальність, яка конструюється за допомогою комп’ютерних технологій і 

глобальної комунікаційної мережі Інтернет, додає нового виміру у соціальні 

відносини. Процеси виробництва, споживання, освіти тощо переносяться у 

сферу віртуального. Внаслідок віддаленості, знеособленості або анонімності 

комунікаційних процесів у віртуальному середовищі змінюється уявлення не 

тільки про структуру комунікаційного процесу, але і про характеристики 

суб’єктів комунікації. А процес віртуалізації суспільства сприяє появі нових, 

або видозміні існуючих соціальних практик, що, у свою чергу, викликає 
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реакцію на них з боку громадськості, завдяки чому виникають нові поведінкові, 

комунікативні алгоритми. 

 


