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ВСТУП
Актуальність. Теорія інформаційного суспільства зародилась в другій
половині ХХ ст. і з того часу активно доповнювалась і розвивалась. Такі
еволюційні зміни в соціальній науці відображали різного роду трансформаційні
процеси, котрі й зараз набирають все нових обертів за сприяння можливостей
засобів комунікації. Соціальна реальність дуже швидко змінюється, - набуває
нових рис і характеристик, які в більшості дуже часто пов’язані з
функціонуванням інформаційно-комунікаційних технологій та поглибленням
глобалізаційних процесів. Логічно, що такі зміни віддзеркалюються і в
специфіці теорії інформаційного суспільства, яка обмежується відповідними
часово-просторовими рамками. Систематизація такого роду знання потребує
наукового обґрунтування, яке зможе задовольнити динаміку сучасних
теоретико-методологічних моделей з охопленням всіх об’єктивних чинників,
котрі впливають на соціальну реальність у всій різноманітності каузальних
зв’язків.
Планування і практика становлення інформаційного суспільства в
основних розвинених країнах світу, як і неоднозначні результати цього процесу
визначають актуальність дослідження соціологічних концепцій, безпосередньо
пов’язаних з цими явищами. Звертаючи увагу на те, що кожне суспільство
прагне до соціально-економічного благополуччя, розвитку інформаційної
інфраструктури,

модернізації

в

культурній

сфері

та

підвищення

конкурентоспроможності на світовому ринку, варто зазначити, що саме
дослідження розвитку теорії інформаційного соціуму та критичний погляд на її
особливості

зможе допомогти втілити ці завдання якнайкраще. Значення

процесу інформатизації є загальновизнаним, про що свідчать і соціологічні
концепції її ролі в суспільстві. За останні два десятиліття поняття «інформація»
і «інформаційне суспільство» стали одними з найбільш часто вживаних не
тільки в науковій літературі, а й у багатьох національних та міжнародних
планах і програмах соціально-економічного розвитку. Отже, вивчення
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генезисної специфіки соціологічних теорій інформаційного суспільства несе в
собі не лише науково-теоретичну цінність, а й практично-прикладну, так як
результати проведених досліджень можуть бути використані як одне із джерел
для формування або корекції стратегічної концепції реалізації принципів
цифрової епохи на всіх рівнях суспільного розвитку.
Все

більша

увага

приділяється

при

цьому

інформаційним

та

комунікаційним технологіям виробництва, зберігання, передачі і пошуку
інформації. Незважаючи на велику різноманітність оцінок і прогнозів розвитку
інформатизації життя людини і суспільства, соціологічні розробки, що її
конструюють, шикуються, в основному, уздовж однієї осьової лінії, відповідно
до якої показується, що сучасні засоби комунікації і комп'ютери створили нову
ситуацію, з одного боку, нових можливостей економічного, соціального та
культурного зростання, а з іншого – загострення різних соціальних проблем.
В останні десятиліття утворився і продовжує зростати величезний масив
робіт з проблематики інформаційного суспільства, що вимагає від дослідників
для його освоєння не тільки все більш значних зусиль, а й відповідних
концептуальних

розробок.

В

той

час,

як

соціологічних

концепцій

інформаційного суспільства стає все більше, вони як і раніше не задовольняють
ні теоретиків, ні практиків, зважаючи на занадто загальний характер своїх
тверджень і висновків, й проявом слабкості результатів прогнозування, які
обертається наростанням песимізму в оцінках подій і в очікуваннях
майбутнього. Це, в свою чергу, вимагає виявлення життєздатної основи в
сучасній

сукупності

соціологічних

моделей

розуміння

інформаційного

суспільства.
Проблемний аспект – це, з одного боку, важливість вивчення
особливостей розвитку соціологічних теорій інформаційного суспільства
(зважаючи на постійне ведення політики реалізації принципів цифрового
соціуму, актуальності перспективних прогнозів), а з іншого – не достатній
рівень систематизації та досліджень теоретичної розробленості в соціологічній
думці

питань,

що

торкаються

особливостей

розвитку

інформаційного
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суспільства.

Розв’язання зазначеної проблеми можливе за умов експлікації

розвитку теорії інформаційного суспільства, зважаючи на особливості часових
та

просторових

рамок,

а

також

з

урахуванням

набутків

сучасних

методологічних моделей.
Наукова

розробленість

проблеми

дослідження.

Початки

теорії

інформаційного суспільства були майже одночасно закладені в Японії та США.
Піонерами стали Й.Масуда та Ф.Махлуп. Пізніше розвитком концепції в куті
зору постіндустріалістських поглядів займались Д.Белл та Е.Тоффлер.
Продовжили

наукові

пошуки

в

цій

сфері

Дж.Мартін,

Т.Стоуньєр,

З.Бжезінський, М.Маклюєн, Р.Райх, Т.Сакайя, П.Друкер, Д.Тапскотт, Д.Лайон,
М.Постер, саме на період творчої активності зазначених вчених припадає
розквіт теорії інформаційного суспільства. Пізніше, актуальним стало
дослідження окремих аспектів концепції, що проявилось в працях таких
дослідників як З.Бауман, Ж.Бодрійяр, Ж.-Ф.Ліотар, В.Даттон, Дж.Фонтейн,
Д.Іванов, А.Чернов, Дж.Нейсбіт, Г.Еспінг-Андерсен, Дж.Нельсон, Д.Барні,
В.Іноземцев, С.Дятлов, С.Бондаренко, С.Френкель. У вітчизняній соціології
цією проблематикою займаються В.Щербина, В.Хмелько та О.Лобовікова.
Мета дисертації. Метою дослідження є окреслення, опис, узагальнення
та систематизація розвитку соціологічних теорій інформаційного суспільства.
В ході дослідження висуваються наступні завдання:
окреслення підходів до трактування поняття «інформаційне суспільство»;
визначення джерельних передумов виникнення соціологічних теорій
інформаційного соціуму;
аналіз зародження та розвитку теорії інформаційного соціуму;
огляд існуючих класифікацій та створення власної типологізації
соціологічних теорій інформаційного суспільства за відповідними
критеріями;
визначення інституційної специфіки інформаційного суспільства;
огляд особливостей соціальної стратифікації в інформаційному соціумі;
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характеристика цифрового розриву як однієї із суттєвих рис соціальної
стратифікації в інформаційну епоху.
Об’єкт

дослідження.

Об’єктом

дослідження

виступає

теорія

інформаційного суспільства.
Предмет дослідження. Предметом дослідження є генезис соціологічних
теорій інформаційного суспільства, фактори їх розвитку.
Методи дослідження. Дослідження базується на використанні низки
загальнотеоретичних методів, принципів і підходів. При написанні дисертації
використовуються методи аналізу та синтезу (для концептуалізації поняття
«інформаційне суспільство», а також для визначення проблемних ділянок
основних соціологічний теорій інформаційного суспільства), порівняльноісторичний (в ході визначення особливостей розвитку теорії інформаційного
соціуму, тобто для пояснення передумов її виникнення, зародження та
генезису), типологізації (для класифікації основних моделей соціологічних
теорій інформаційного соціуму), систематизації (при визначенні інституційної
специфіки інформаційного суспільства та для огляду особливостей соціальної
стратифікації в інформаційну епоху). Такі методи дозволяють дати адекватну
відповідь на питання про генезис теорії інформаційного соціуму, її сутність,
структуру та фактори розвитку.
Наукова новизна результатів, одержаних в дисертації полягає в таких
положеннях:
доведено твердження про те, що загальноприйнятої дефініції
категорії «інформаційного суспільства» не існує, а додаткових
труднощів в дослідженні додає неточність її характеристик та
розпливчатість рис;
уточнено

положення

про

часткову

життєздатність

концепції

інформаційного соціуму, що пов’язано з її футурологічним
характером, з одного боку, та коріннями індустріальної теорії – з
іншого, хоча такий підхід може бути використаний для подальших
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досліджень у вивченні впливу інформатизації та її наслідків для
суспільства;
була розроблена власна класифікація моделей соціологічний теорій
інформаційного суспільства за критеріями історичної спрямованості,
критерієм рушійної сили змін в суспільстві, політичним критерієм,
що включає роль інституту соціального контролю;
вперше була розглянута інституційна специфіка інформаційного
соціуму, що включає в себе критичний огляд напрацювань адептів
теорії інформаційного суспільства в цій царині, а також окреслення
рис, відповідно до зазначених підходів, характерних для соціальних
інститутів в інформаційну епоху;
удосконалено систематизацію особливостей соціальної стратифікації
інформаційного суспільства.
Теоретична цінність роботи. Результати дослідження особливостей
генезису соціологічних теорій інформаційного суспільства уможливлюють
більш поглиблене розуміння процесів впливу інформатизації на соціальну
реальність і розвиток соціальної спільноти в просторово-часовому вимірі.
Практична цінність дослідження. Дослідження особливостей розвитку
соціологічних теорій інформаційного суспільства, опис, узагальнення та
систематизація їх генезису дозволить, в більш глобальному контексті, частково
скоригувати стратегію побудови інформаційного суспільства, а з іншого боку,
допоможе подивитись на проблеми соціальної стратифікації,

нерівності та

функціонування організаційних структур в куті зору інформаційної епохи, що
може стати приводом для нових, більш ґрунтовних, практичних соціологічних
досліджень.
Структура магістерської дисертації.

Структура роботи зумовлена

логікою дослідження і складається із вступу, чотирьох розділів, восьми
підрозділів, висновків та рекомендацій, а також списку використаних джерел.
Загальний обсяг роботи - 110 сторінок, з них основного тексту - 100 сторінок.
Список використаних джерел містить 96 найменувань.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
1.1. Підходи до визначення терміну «інформаційне суспільство»

Вважається, що термін «інформаційне суспільство» виник в другій
половині XX ст., і вперше словосполучення було використане в 1961р. у
дискусії між К.Курокава, відомим архітектором, та Т.Юмесао, істориком та
антропологом. Пізніше в 1964р. було опубліковане дослідження під назвою
«Соціологія в інформаційному суспільстві» Дж.Камісіма, хоча авторство назви
приписують редактору М.Ігараші. Варто додати, що вкінці 60-х вийшла книга
Юдз.Хаяші «Інформаційне суспільство: від хард до софт соціуму» (англ. «The
Information Society: From Hard to Soft Society»), і приблизно в цей же час, в
1968р., опублікована ще одна робота, котра стосується цієї ж теми, авторів
Й.Масуди та К.Кохима - «Введення в інформаційне суспільство» [82].
Очевидно, що на даний момент встановити першість використання терміну
«інформаційне суспільство» неможливо, зрозуміло лише, що відбулось це саме
в японських наукових колах в 60-х рр. ХХ ст.
Японські вчені першими почали досліджувати критерії визначення та
особливості інформаційного суспільства, а також втілювали так званий «План
інформаційного суспільства – національна мета до 2000 року», який був
розроблений як модель для реалізації інформаційного суспільства в 1972р.
Японським інститутом розробки та використання комп’ютерів (JACUDI) [85,
C.3].
За І.Алєксєєвою в Японії інформаційне суспільство визначалося як таке,
де процес комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації,
позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації
виробництва. При цьому зміниться і саме виробництво – його продукт стане
більш "інформаційно ємним", що означає збільшення частки інновацій, дизайну
і маркетингу в його вартості; «…виробництво інформаційного продукту, а не
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продукту матеріального буде рушійною силою освіти та розвитку суспільства»
[6] (Й.Масуда за І.Алєксєєвою). Приділяючи багато уваги трансформації
людських цінностей в інформаційному суспільстві, Й.Масуда, глава Інституту
інформаційного суспільства та один з авторів вищезгаданого «Плану
інформаційного суспільства», висунув концепцію, згідно з якою інформаційне
суспільство буде безкласовим і безконфліктним, це буде суспільство злагоди, з
невеликим урядом і державним апаратом. Він писав, що на відміну від
індустріального соціуму, характерною цінністю якого є споживання товарів,
інформаційне суспільство висуває як типову цінність час [85, C.151].
Скоріш за все, така підвищена увага до інформаційних технологій, їх
впливу на суспільство та поява науково-теоретичного обґрунтування цих явищ
була викликана запитом японського соціуму, котрий, відповідно, виник за
сприяння соціально-економічних змін. Ці зміни проявились після так званого
«японського економічного дива». Після Другої світової війни Японія
споруджувала нове виробництво (а не відновлювала старе), використовуючи
інноваційні розробки, й імпортувала не іноземний капітал та капіталістів, а
технології. А в 70-х рр. ХХІ ст. японці досягли значних успіхів в реалізації
продуктів автомобілебудування [8].
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що поява концепції
інформаційного суспільства пов’язана із практичними потребами матеріального
й нематеріального виробництва та неминучим впливом комп’ютеризації на
соціальну реальність в тогочасному японському суспільстві.
За І.Абдулаєвим майже в той же час, що й в Японії, у 70-х роках у працях
Ф.Махлупа, Е.Пората був введений в науковий обіг термін «інформаційне
суспільство». І.Абдулаєв вважає, що термін «інформаційне» відображає
основний змістовний аспект нового суспільства - зміна головного виробничого
ресурсу та форми суспільного багатства, в якості яких виступають не фізичні
блага, а інформація, нове знання. Саме це відображає сутність нової соціальноекономічної системи [5].
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Ф.Махлуп продемонстрував велике значення виробництва знання в
кристалізації людського капіталу та пришвидшенні соціального і економічного
розвитку соціуму. В своїй книзі «Виробництво та розповсюдження знань в
США» (1962) вчений дійшов висновку, що вже в 60-70-х рр. ХХст. індустрія
знань та поширення інформації виявились однією з основних гілок
національного виробництва розвинутих країн, що визначала перспективи росту
провідних сфер економіки [84]. Незадовго до смерті, дослідник закінчив третій
том із десяти запланованих із загальною назвою «Знання: його створення,
поширення та економічне значення» (1984). В цій роботі Ф.Махлуп більш
деталізовано розглянув проблематику знання та інформації в економіці,
розподіливши досліджувані категорії в сімнадцять тематичних груп. Заголовокгрупа із назвою «Нове знання (винахід, відкриття) та його застосування
(інновація, імітація) як фактори економічного зростання» вчений зазначає, що
«нові технологічні знання часто зменшує, а, іноді, й усуває використання
старих знань; конкуренція нового може зробити попереднє знання старим або,
принаймні, застарілим. На економічний проблеми, що випливають у цьому
процесі часто звертають увагу, але вони рідко розглядаються в системному
аналізі…» [83, C.322]. Не зважаючи на такий акцент на інформаційнознаннєвих факторах виробництва, дослідник не менше відзначає роль
людського капіталу, ринку праці та підготовці кадрів в сучасній економіці.
До цього часу суспільство, що йде на зміну індустріальному, називалося,
як правило, постіндустріальним. Однак це поняття

вказує лише на

послідовність етапів соціально-економічного розвитку, хоча обидва терміни
закріпились в соціальній науці. Насправді теорія інформаційного суспільства
набула

вагомого

теоретичного

підґрунтя

лише

із

розвитком

постідустріалістських поглядів, а інформатизацію соціуму розглядають як один
із ключових факторів розвитку постіндустріального суспільства. Тому для
визначення специфіки дефініцій терміну, в цьому розділі ми будемо розглядати
категорії «інформаційне суспільство» та «постіндустріальне суспільство» як
синоніми, а також звернемо увагу на споріднені авторські терміни. В ході
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аналізу, та систематизуючи висновки, ми розділимо дані поняття, класифікуємо
їх, окреслимо їх ознаки, зазначимо схожі та відмінні риси.
Зрозуміло, що постіндустріалістські погляди розвивались, виходячи із
певного соціального контексту, який диктував свої умови і, відповідно,
відображався в теоретичному доробку американських соціологів. Знову ж таки,
після Другої світової війни, інтелектуальний капітал робітників почав більше
цінуватись, до того ж технологічним удосконаленням сприяли наукові
відкриття та прориви 50-60-х_рр., такі як запуск штучних супутників Землі,
супутники зв’язку, реактивний пасажирський літак, використання енергії
ядерних реакцій. В 70-х рр. на багато збільшилась частка працівників, які
займались сферою послуг, й, за словами Д.Белла, відбулись дві структурні
зміни в американській економіці: перша, як вже зазначалось Ф.Махлупом,
полягає в зсуві в бік сфери послуг, друга – становлення суспільного сектору як
основної сфери зайнятості [84, C.173].
У 1958р. американський соціолог Д.Рісмен звертається до терміну
«постіндустріальне суспільство», використовуючи його в заголовку однієї зі
своїх статей, що отримала завдяки цьому широку популярність, але носила
локальний характер [91], хоча в загальновідомому значенні це поняття вжив
Д.Белл, – для позначення соціуму, в якому нову значиму роль відіграють
знання та ринок послуг. В свої книзі, «Майбутнє постіндустріальне суспільство.
Досвід соціального прогнозування» (1973), Д.Белл висуває теорію переходу
індустріального суспільства до стадії постіндустріального, де робить акцент на
новій важливій ролі знання та особливій позиції ринку послуг в економіці.
Автор зазначає, що постіндустріальне суспільство, це суспільство, в
економіці якого пріоритет перейшов до виробництва послуг, проведення
досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя; в якому клас
технічних фахівців став основною професійною групою і, що найважливіше, в
якому впровадження нововведень у все більшій мірі залежить від досягнень
теоретичного знання. Постіндустріальне суспільство, вважає Д.Белл, припускає
виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні
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виступають в якості консультантів, експертів або технократів. За словами
вченого «постіндустріальне суспільство засноване на послугах. Тому воно є
грою між людьми. Головне значення мають вже не м'язова сила і енергія, а
інформація. Основною діючою особою стає професіонал, тому що його освіта
та досвід дозволяють йому відповідати всім вимогам, висунутим в
постіднустріальному суспільстві» [10, C.171].
За І.Алєксєєвою, змальовуючи ситуацію в США, що мала місце до
середини XXст., Д.Белл стверджував, що досі влада перебувала в руках
ділового співтовариства, хоча пізніше розділилась в якійсь мірі між
профспілками і державою. Тим не менш, велика частина рішень, що стосуються
повсякденного життя громадянина – щодо доступних видів роботи, розміщення
заводів, інвестицій у виробництво нової продукції, розподілу податкового
тягаря, професійної мобільності, приймалися бізнесом, а деякий час потому –
урядом, який віддавав пріоритет процвітанню бізнесу. У постіндустріальному
суспільстві

найважливіші

рішення

щодо

зростання

економіки

та

її

збалансованості мали прийматись урядом, але вони повинні були грунтуватися
на підтримуваних урядом наукових дослідженнях і розробках, на аналізі
"витрати - ефективність", "витрати - корисність"; прийняття рішень, в силу
складного переплетення їх наслідків, повинно було набувати все більш
технічний характер [6].
На основі концепції постіндустріального супсільства Д.Белла ще один
американський вчений, Е.Тоффлер, будує свою теорію розуміння нового
історичного відрізку. Соціальний часопростір розглядається через призму
зіткнення хвиль. Кожна хвиля – це історичний період, що характеризується
певним проривом. Автор виділяє три хвилі в історії розвитку цивілізації:
аграрна, індустріальна та постіндустріальна.
Постіндустріальній хвилі, так само як і в інших теоріях, притаманна
величезна роль інформації та знань: «Найважливішою (і невичерпною)
сировиною для цивілізації Третьої хвилі стане інформація, включаючи уяву. За
допомогою інформації та уяви знайдуть заміну багатьом вичерпним ресурсам,
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хоча ця заміна часто супроводжуватиметься серйозними економічними
потрясіннями. Інформація набуватиме більшої цінності, ніж будь-коли, і нова
цивілізація перебудує систему освіти та наукових досліджень, а крім того,
реорганізує засоби масової інформації». До того ж, робиться акцент на нову
організацію економічної діяльності та її специфіку, що визначається більш
сучасним комп’ютеризованим виробництвом, котре майже не передбачає
залучення людини При цьому мова йде не про соціальну революцію, а про
технологічні зміни, що повільно визрівають в надрах старої цивілізації, хоча, з
іншого боку, цей еволюційний процес призводить до зламу соціальних систем і
викликає глибинні потрясіння [49].
На думку Е.Тоффлера, точкою відліку нового етапу можна вважати
1955р., коли в США вперше кількість "білих комірців" і працівників сфери
обслуговування стало перевищувати число "синіх комірців". Це було
десятиліття, коли почалося широке впровадження комп'ютерів і нових
технологій доступних населенню.
За словами вченого, такі зміни Третьої хвилі несуть з собою новий
соціальний устрій життя та виробництва, заснований на більш екологічно
чистих технологіях, відновлюваній енергії, на вигідніших умовах праці. Цей
порядок Е.Тоффлер назвав «електронним котеджем», що передбачає зайнятість
(інтелектуальну працю) в межах власного житла. В таких умовах є нові
перспективи зайнятості для молоді, міцнішають сімейні взаємовідносини,
привабливішим

стає

заміське

проживання.

Даний

уклад

є

більш

децентралізованим, й веде за межі стандартизації, й нова цивілізація, на думку
досліжника,

буде

більше

нівелювати

бюрократію,

зменшувати

роль

національної держави, а також сприяти зростанню напівавтономних економік
постімперіалістичного світу.
Використовуючи

новий

підхід,

Е.Тоффлер

звертає

увагу

на

комунікативно-інформаційні та техніко-економічні фактори розвитку соціуму
через призму еволюційно-стадіальних історично глобальних змін. Завдяки
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хвильовому аналізу фокус дослідження падає не тільки на часову протяжність,
а й на рушійні сили соціальних змін та моменти перерв.
Помітно, те що відрізняє поняття «постіндустріальне суспільство» від
категорії «інформаційне суспільство» - акцент на визначальній рушійній силі
розвитку соціуму та економіки, а саме, - для першого поняття – це частка
послуг в економіці та нематеріальне виробництво, а для другого – інформація
та інформаційний капітал. Хоча з іншого боку перевага інформаційного
виробництва та комп’ютеризовані технології можуть слугувати уточненням
для концепції постіндустріального суспільства.
Наприклад, американський філософ та професор Дж.Мартін в своїй книзі
«Телематичне

суспільство.

Виклик

найближчого

майбутнього»

(1981)

прогнозує розвиток ключових сфер соціуму, передбачає розквіт інформаційнотелекомунікаційних засобів та їх велику роль в освіті, передачі даних,
домашньому господарстві й зазначає, що інформаційне суспільство – це перш
за все розвинене постіндустріальне суспільство. Дослідник розуміє під
інформаційним соціумом суспільство, найважливіші показники й перспективи
якого напряму пов'язані з ефективним використанням інформації. Стандарти
якості та рівня життя, системи виробництва і споживання, освіти і дозвілля,
соціального забезпечення, управління та взаємодія основних компонентів
соціальної структури в цілому в суспільстві даного типу знаходяться в тісній
залежності від розвитку інформаційної та когнітивної компонентів.
Можна узагальнити концептуальні напрацювання Дж.Мартіна у вигляді
сформульованих характеристик та критеріїв інформаційного суспільства:
технологічний критерій передбачає, що ключовим фактором
розвитку суспільства стає інформаційна технологія;
соціальний критерій пов'язаний з тим, що нові стандарти
виробництва і споживання інформації провокують зміни якості
життя, призводять до формування так званої
свідомості»;

«інформаційної
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економічний критерій відображає найважливішу роль інформації в
економіці сучасного типу. Інформація стає ресурсом, товаром,
послугою;
політичний критерій вказує на специфіку політичного процесу,
який в умовах інформаційного суспільства характеризується
усезростаючою участю громадян у процесах управління державою;
на

основі

культурного

критерію

Дж.Мартін

характеризує

інформаційне суспільство як суспільство, що визнає культурну
цінність інформації [38].
Точку зору Дж.Мартіна, Д.Белла та Е.Тоффлера підтверджує Т.Стоуньєр,
котрий зазначає, що «удосконалення освіти необхідно для все більшого
збагачення знаннями людського капіталу, підвищення продуктивності робочої
сили, починаючи від працівників фізичної праці і закінчуючи вченимитеоретиками; нарешті, для становлення інформаційного суспільства, члени
якого вільно орієнтуються в тонкощах інформаційної економіки…» й додає, що
в постіндустріальній економіці ні земля, ні праця, і капітал не є лімітуючими
факторами. Таким в сучасному виробництві є інформація (яка з часом
допоможе або знайти нові запаси нафти і газу, або знайти їх замінники). Тому
економічна і політична влада переходить до виробників інформації [48]. Також
вчений звертає увагу на головні властивості інформації та знання: те, що ними
можна ділитись, їх поширення призводить до підвищення організованості та
зменшення ентропії, й інформація може бути одним із джерел збагачення
держави та підвищення економічного розвитку й технологій.
Цікаво, що в 1970р. була опублікована книга З.Бжезінського «Між двох
сторіч. Роль Америки в технотронну еру», в якій автор стверджує, що
постіндустріальне суспільство перетворюється на «технотронне суспільство»:
«суспільство, яке формується культурно, психологічно, соціально і економічно
завдяки впливу технологій і електроніки – а саме в полі комп’ютерів та засобів
зв’язку» [64]. Технотронна революція накладає свій відбиток на характер
образного сприйняття дійсності, руйнуються традиційні зв'язки в сім'ї між
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поколіннями, суспільне життя фрагментується, незважаючи на зростаючі
тенденції до глобальної інтеграції. Вчений зазначає, що кумулятивний ефект
технотронної революції досить суперечливий, так як з одного боку вона
знаменує початок світової спільноти, а з іншого вона розділяє людство і
віддаляє його від традиційних виток. На даний момент це явище/категорію
називають глобалізаційними процесами, які тісно пов’язані із засобами
комунікації та інформаційним бумом.
Вважається,

що

З.Бжезінський

також

був

представником

постіндустріальної течії. Але чи можна вважати представниками цієї ж течії
інших вчених, які науково обґрунтовували та концептуалізовували тогочасні
соціально-економічні зміни – під питанням.
В 70_рр. були створені технології та пристрої, які більше всього вплинули
на сучасний розвиток суспільства, це: мікропроцесор, волокно-оптична
передача інформації, промислові роботи та біотехнології. Це, в свою чергу,
дало імпульс швидкому розвитку засобів комунікацій та збільшило швидкість
передачі інформації. З цієї точки відліку адепти інформаційного суспільства
вже не намагаються обмежитись глобальними теоріями, які пояснюють
соціальний розвиток під впливом різноманітних факторів, а відводять ключову
роль конкретним сферам, визначаючи новий стан цивілізації через аналіз його
окремих ознак, а саме – інформаційних процесів.
Такий вчений як М.Маклюєн звертав увагу на засоби масової інформації
й відводив особливе місце телекомунікаційним технологіям в суспільстві.
Технології комунікації розглядаються ним як вирішальний чинник процесу
формування тієї чи іншої соціально-економічної системи. Дослідник вважає,
що в сучасну епоху вся життєдіяльність сучасного суспільства стала все більше
здійснюватися відповідно до принципу мозаїчного резонансу: за допомогою
телекомунікацій, масмедіа і комп'ютерів, тут все виявляється взаємопов'язано, і
в результаті формується так зване «глобальнео село». М.Маклюєн пояснює
його специфіку так: «Швидкість електрики, зібравши воєдино у раптовій
імплозії всі соціальні та політичні функції, безпрецедентно підвищила
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усвідомлення людиною своєї відповідальності. Саме цей імплозивний фактор
змінює положення негра, тінейджера і деяких інших груп... Тепер вони залучені
в наші життя, як і ми в їх життя теж, і все це завдяки електричним засобам
комунікації». Під "імплозією" (від англ. Implosion – «вибух всередину»)
розуміється процес інтеграції, стирання кордонів, зникнення фрагментації і
спеціалізації. В наш час термін «глобальне село» використовують як метафору,
щоб описати Всесвітню мережу, котра є першопричиною імплозії.
Якщо орієнтуватись на плоди наукової творчості М.Маклюєна, можна
зрозуміти, що автор виділяє приблизно три етапи існування людства в ключі
комунікативних технологій:
дописьмовий період, що характеризується використанням усних форм
спілкування;
письмовий період, який завершується «Галактикою Гутенберга» і
становлення людини друкуючої, епоха промислових революцій [36];
сучасне електричне (електронне) суспільство, «глобальне село».
У 80-90-і рр. основною тенденцією в проблематиці інформаційного
соціуму

стає

дослідження

окремих

конкретних

проблем

на

основі

аксіоматичної передумови безперечного становлення нового суспільства за
умови

інформатизації,

що

поширюється

під

дією чергових

науково-

технологічних революцій.
Французький науковець, прихильник концепції акціонізму, А.Турен, в
своїй книзі «Повернення діяча» (1984р.) наголошує на неминучості нового
етапу в світовій історії й говорить про те, що «індустріальне суспільство
змінювало засоби виробництва, а постіндустріальне змінює цілі виробництва,
тобто культуру». Варто додати, що вчений робить наголос на неможливості
охарактеризувати постіндустріальне суспільство посиланням на визначену
технологію, хоча з іншого боку вказує на те, що постіндустріальний соціум та
його економічна система є об’єктами інтервенції по відношенню до себе ж.
Саме тому А.Турен називає таке суспільство «програмованим» [51, C.85-86].
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Початок 90-х рр. характеризується новою віхою в розвитку ідей
інформаційного суспільства, і пов’язано це було перш за все із новим етапом в
зростанні економіки та з її якісними змінами. Наприклад, у 1991р. в США
вперше витрати на придбання інформації та інформаційних технологій, що
склали 112 млрд. доларів, стали більшими за витрати на придбання виробничих
технологій і основних фондів, котрі не перевищили 107 млрд. доларів.
Зростання значення інформації було настільки стрімким, що до початку 1995р.
в американській економіці за допомогою інформації вироблялося близько трьох
чвертей доданої вартості, створюваної в промисловості. Саме розвиток
інформаційних технологій став в значній мірі визначати економічний потенціал
держави в сучасних умовах і істотно впливати на його положення в світовому
розподілі праці та міжнародній торгівлі. До 1994р. всі види послуг забезпечили
близько 22% зовнішньоторговельного обороту країн, що входять в Організацію
економічного співробітництва та розвитку, причому 42,2% цього товарообігу
склали інформаційні послуги. Обсяг ринку комунікаційних послуг в 1995р.
склав 395 млрд. доларів (з яких на частку Сполучених Штатів припадало 4%), а
ринку послуг з обробки даних - 95 млрд. доларів (контролювалось США на
75%) [24].
Р.Райх – американський професор та Міністр праці за президентства
Б.Клінтона, в своїй роботі «Праця націй: підготовка до капіталізму ХХІ
століття» (англ. The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century
Capitalism, 1991) змальовує реалії

в Сполучених Штатах та за їх межами.

Дослідник вважає, що в кінці 90-х рр. ХХ ст. відбувались трансформації, які
перебудували політику та економіку нового століття, в якому не буде
національних продуктів або технологій, не буде державних корпорацій та
національної промисловості. Більше не існуватимуть національні економіки, і
все, що залишиться корениться в межах національних кордонів – це люди, які є
громадянами держави. Основною цінністю кожної країни будуть вміння та ідеї
її громадян. Основним політичним завданням кожної держави буде подолання
процесу відцентрування сил у світовій економіці, що розриваються на більш
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кваліфікованих й досвідчених, за якими зберігається добробут і багатство, й, в
той час, менш кваліфікованих, яким притаманний низький рівень життя. Як
тільки кордони стають все більш прозорими з економічної точки зору, індивіди
відчувають себе в кращому положенні, процвітаючи на світовому ринку, і тим
самим віддаляються від менш благополучних співгромадян [89, C.4].
В цей час відбувся поворот від масового виробництва до виробництва
товарів високої цінності та сервісу. Це стимулює диференціацію, інновації та
застосування знання в економіці, оскільки постійно відбувавався пошук
спеціалізованих ринків, розробка нових продуктів, і їх символічне значення і
технічна витонченість весь час зростають. Глобалізований ринок, якому колись
було

притаманне

масове

виробництво

фордистської

ери

все

більше

підкоряється спеціалізованою кастомізацією, яка особливо чутлива до запитів і
змін. Продукція стала все більш насиченою інформацією і знанням.
Приблизно в цей період популярності набрала теорія «суспільства
знання», прихильником якої був Т.Сакайя. В своїй роботі «Вартість, що
створюється знаннями чи історія майбутнього» видана в 1990р. в США, вчений
розкриває концепцію, де в суспільстві ключове місце відводиться знанням.
Т.Сакайя зазначає, що широке поширення інформаційних технологій ще не
свідчить про формування нового суспільства. Важливим компонентом
інформаційного суспільства є те, що в більшості благ втілюються технології та
знаннєві компоненти. Відповідно, економіка в такому соціумі стає тією
системою, де функціонування відбувається на основі обміну знаннями та їх
оцінки [45].
Ще один представник цієї ж концепції, П.Друкер, в 1993р. опублікував
книгу під назвою «Посткапіталістичне суспільство», в якій представив основні
уявлення про майбутній розвиток капіталістичного суспільства, описуючи
тенденції, що дозволяють подолати традиційний капіталізм.
У своїй концепції П.Друкер поєднує технологічний розвиток із трьома
етапами зміни значення та ролі знання в суспільстві:
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перший етап пов'язаний із застосуванням знань для розробки
знарядь праці, технологій та організації промислового виробництва;
другий етап – використання знання в процесах організованої
трудової діяльності;
третій (сучасний) етап характеризується тим, що знання стало
основною умовою виробництва і «знання тепер використовується
для виробництва знання» [68, C.94].
П.Друкер вважає, що знання перетворилось на основний каталізатор
виробництва, хоча всі інші складові (земля, робоча сила і капітал) не зникли,
хоча набули другорядного значення. У сучасному суспільстві, на думку
вченого, ці ресурси можна отримувати без особливих труднощів, якщо в
наявності є необхідні знання. Таким чином знання можуть виступати новою
вигідною силою, так як соціальний капітал у формі знання можна перетворити
в матеріальні ресурси та у економічний капітал.
В даний час, вважає П.Друкер, соціум перебуває в процесі трансформації
від капіталістичного до посткапіталістичного суспільства. Основою такого
переходу стає відмова від індустріального господарства, капіталістичної
приватної власності, відчуження на користь виробництва інформації та знань,
нової системи цінностей, глобального суспільства й економіки. Цей етап історії
людства розглядається автором як радикальний перелом суспільного устрою.
Особлива роль у цьому процесі належить знанню, яке стало одним із ключових
ресурсів і призвело до формування посткапіталістичного суспільства. Зміни
докорінно трансформують структуру соціуму, створюючи нові рушійні сили,
зачіпаючи соціальну, економічну і політичну сфери. Наукову цінність
становить висновок дослідника про те, що перехід до «суспільства знання»
принципово змінює владну структуру – влада і контроль інкрементно
переходять від володарів капіталу до тих, хто володіє знанням та інформацією і
ефективними технологіями їх використання [68].
Інший відомий вчений, адепт концепції інформаційного суспільства,
американський соціолог іспанського походження, М.Кастельс, зазначає, що
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існує принципова різниця між поняттями «інформаційне» суспільство та
«інформаціональне

суспільство».

Науковець

вводить

категорію

«інформаціонального суспільства» виходячи з того, що інформаційним може
бути названий будь-який соціум майже на кожному історичному етапі, бо в
кожному суспільстві важливість інформації неможливо нівелювати, а в
«інформаціональному» підкреслюється атрибут специфічної форми соціальної
організації, в якій завдяки новим технологічним умовам, що виникають в даний
історичний період, генерування, обробка і передача інформації стали
фундаментальними джерелами продуктивності і влади.
М.Кастельс вважає, що новітній розвиток обов'язково включає в себе таку
складову як «інформаціональна економіка», тобто таку, в якій продуктивність і
конкурентоспроможність факторів або агентів залежать в першу чергу від їх
здатності генерувати, обробляти й ефективно використовувати інформацію,
засновану на знаннях [27].
Підґрунтям в функціонуванні «інформаціональної економіки» й соціуму
взагалі на даному історичному етапі є мережева структура, що являє собою
комплекс взаємопов'язаних вузлів, наповнення яких залежить від характеру тієї
конкретної мережевої структури, про яку йде мова. Мережі – це відкриті
структури, які можуть необмежено розширюватися шляхом включення нових
вузлів, якщо ті здатні до комунікації в рамках даної мережі, нові економічні
форми

будуються

навколо

глобальних

мережевих

структур

капіталу,

управління та інформації, а здійснюваний через такі мережі доступ до
технологічних умінь і знань складає в даний час основу продуктивності та
конкурентоспроможності.
Процеси перетворень, що знаходять своє вираження в ідеальному типі
мережевого суспільства, виходять за межі сфери соціальних і технічних
виробничих відносин: вони глибоко укорінюються в сфери культури і влади. За
словами М.Кастельста так відбувається перетворення матеріальних основ
суспільства, домінуючі функції організовуються в мережеві структури в
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просторі потоків, які об'єднують їх по всьому світу, одночасно роз'єднуючи
другорядні функції і самих людей.
Дослідник зауважує, що з точки зору більш широкої історичної
перспективи суспільство мережевих структур являє собою якісну зміну в житті
людини. Якщо ми звернемось до старої соціологічної традиції, згідно з якою
громадська діяльність на початковому рівні може бути зрозуміла як структура
мінливих взаємовідносин між природою і культурою, ми переконаємося, що
дійсно вступили в нову епоху. Тут вчений наводить в приклад дві епохи
існування людства за зазначеним критерієм:
перша модель взаємозв'язків між цими двома діаметрально
протилежними полюсами людського буття протягом тисячоліть
характеризувалася пануванням природи над культурою. Кодекси
соціальної організації служили справі боротьби за виживання перед
обличчям зовнішніх неприборканих сил; про це свідчить така
наука, як антропологія, простежити кодекси суспільного життя аж
до коренів формування нашої біологічної сутності;
наступний тип взаємин сформувався на зорі сучасної епохи. Він
пов'язаний з промисловою революцією і з перемогою розуму, коли
культура взяла гору над природою. Наше суспільство сформувалося
тоді, коли людство скинуло ярмо природних сил і одночасно
винайшло свої власні форми підпорядкування і експлуатації [29].
Отже, М.Кстельс розглядає структуру суспільства як таку, що формується
на основі мереж. Найважливішою рисою мережевого суспільства є новий
напрямок використання знань, в результаті чого головну роль в житті людей
починають відігравати глобальні, мережеві структури, котрі витісняють
колишні форми особистої і речової залежності. Вчений підкреслює, що він
іменує соціальну структуру інформаційного століття мережевим суспільством
тому, що «воно створене мережами виробництва, влади і досвіду, які
утворюють культуру віртуальності в глобальних потоках, які перетинають час і
простір...» [29].
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Мережеве суспільство – динамічна відкрита система, яка допускає новації
без втрати балансу. «Мережі є знаряддями, придатними для капіталістичної
економіки, заснованої на оновленні, глобалізації та децентралізованої
концентрації; для праці робітників і фірм, що базуються на мобільності та
адаптивності; для культури з нескінченною деконструкцією і реконструкцією;
для політики, спрямованої до моментальної обробки цінностей і громадських
настроїв, і для соціальної організації, націленої на придушення простору і
знищення часу» [28, C.37].
Насправді такий підхід викликає багато запитань, так як в цьому випадку
нам потрібно судити про міру впливу природних процесів на соціальні
відносини та на їх розвиток в такому форматі. До того ж, на даний момент ми
не можемо стверджувати про повне домінування людини, можна говорити
лише про певний рівень культурного та економічного розвитку конкретних
країн. А виникнення мережевого суспільства та його особливостей в такому
випадку слугує наслідком науково-технічних революцій і відкриттів та їх
відображенням в соціальні реальності.
Перераховуючи варіації трактування теорії інформаційного суспільства,
варто згадати представників критичної соціології, наприклад, Г.Маркузе, який
був автором концепції «одномірного суспільства».
В книзі «Одномірна людина: дослідження ідеології розвинутого
індустріального суспільства» вчений виділяє значущість різноманіття й великої
кількості вибору товарів і послуг, а також бурхливий розвиток транспорту і
засобі масової інформації, що «несуть з собою приписувані відносини і звички,
стійкі інтелектуальні та емоційні реакції, які прив'язують споживачів за
допомогою доставляння їм більшого чи меншого задоволення... Продукти
мають нав’язуючу і маніпулюючу силу; вони поширюють помилкову
свідомість, забезпечену імунітетом проти власної хибності. І в міру того, як
вони стають доступними для нових соціальних класів, вплив на свідомість,
який вони чинять, перестає бути просто рекламою; він перетворюється в образ
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життєпередумови. Як наслідок, виникає модель одновимірного мислення і
поведінки» [37].
Хоча книга Г.Маркузе побачила світ в 1964р., саму теорію можна сміливо
розглянути і в контексті сучасних трансформаційних глобальних процесів, тому
що вона відкриває нову грань розвитку іформаційного суспільства_– ідейні
соціокультурні наслідки інформаційного буму у вигляді прояву консюмеризму
та втрати гуманістичних цінностей.
Новою

віхою

в

розвитку

соціологічних

теорій

інформаційного

суспільства стало визнання правлячих кіл та міжнародних організацій змін, які
почали відбуватись в суспільстві. Так, наприклад, в 1994р. на засіданні
Європейської Ради
інформаційне

була опублікована доповідь

суспільство»,

яку

підготували

«Європа і глобальне
М.Бангеманн,

комісар

Європейського Союзу і група інших розробників. З метою розвитку нових
інформаційних і комунікаційних технологій виконавчий орган Європейського
співтовариства – Європейська Комісія – підготувала кілька основоположних
документів. Першим і головним серед них залишається «Доповідь Бангеманна»,
стверджують співавтори монографії «Становлення інформаційного суспільства
та філософія освіти». На основі цього документа Європейський парламент
прийняв план дій по переходу Європи до інформаційного суспільства. Доповідь
підкреслює

визначальну

і

перетворюючу

роль

інформаційних

та

комунікаційних технологій. Практична мета документа – координація все ще
фрагментарних національних підходів, з тим щоб створити нові можливості для
європейських держав, що носять інтеграційний характер. Будівельними
блоками інформаційного суспільства, його технологічною інфраструктурою
авторами доповіді, проголошується мережа Інтернет, мобільна телефонія і
супутниковий зв'язок. Сьогодні практичним результатом роботи групи
М.Бангеманн стали 99 проектів, які реалізуються спільно багатьма містами в
країнах Європейського співтовариства. Існуючі сьогодні плани переходу до
інформаційного суспільства ставлять в основу соціальні питання, запобігання
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поляризації суспільства, поліпшення взаєморозуміння між різними суспільними
групами [7].
Як ми можемо бачити, в кінці ХХ ст. концепція інформаційного
суспільства вийшла за рамки теоретичного підходу й набула

практичного

втілення та конкретних рис.
В цей же час ще один науковець, виходець із Канади, фахівець в сфері
інформаційних технологій та президент Корпорації вивчення Нової парадигми,
Д.Тапскотт, видав книгу під назвою «Електронно-цифрове суспільство: плюси і
мінуси епохи мережевого інтелекту» (1999). Посилаючись на дослідника
українські вчені О.Шевчук та О.Голубоцький наводять його цитату, яка
визначає суть нового ладу: «Нове суспільство – суспільство розумової праці,
що ґрунтується на застосуванні людських знань до всього, що виробляється й
до того, як це робиться. Нові ідеї будуть головним джерелом добробуту» [57].
Професор Кафедри електронних бібліотек, інформаційних технологій і
систем

Московського

державного

університету

культури

і

мистецтв,

В.Степанов, зазначає, що ця книга вирізняється силою авторської аргументації
та глибоким поглядом на соціально-екомічні зміни. Вся логіка викладу, за
словами В.К.Степанова, будується за оригінальною авторською схемою, що
включає п'ять елементів:
ефективна особистість (мається на увазі людина, озброєна
мультимедійним комп'ютером);
високопродуктивний колектив (робоча група, що взаємодіє на
основі комп'ютерних технологій);
інтегроване підприємство (корпорація, що володіє цілісною
внутрішньою інформаційною структурою);
розширене підприємство (міжкорпоративні комп'ютерні мережі, що
зв'язують кілька різних організацій);
ділова активність в міжмережевому середовищі (глобальне цифрове
співтовариство) [47].
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Виходячи

з

цього,

варто

сказати,

що

Д.Тапскотт

намагається

систематизувати зовнішні прояви інформаційного суспільства

та дати їм

логічне пояснення, що зводиться до індикації глобальної економіки під
впливом цифрових технологій. Хоча в 2014р. вчений випустив 20 ювілейне
видання своєї книги, де його теоретичні прогнози втілились в новітніх даних
про соціальну реальність. Переглянувши погляди і розставивши акценти поновому дослідник розглянув в книзі сучасні явища в економіці (віртуалізацію,
глобалізацію, діжиталізацію і т.д.), Інтернет та бізнес, владу, управління,
лідерство та медіа технології. Д.Тапскотт зазначає, що вміст знання в товарах і
послугах значно зростає, так як ідеї споживача, і інформація, і технології
стають частиною продукту. Виходячи з цього, будуючи нову стратегію
розвитку економіки та суспільства нового часу, теперішні можливості повинні
допомогти ставитись до соціальних проблем більш відповідальніше, так як
фідбек є більш доступнішим [95].
Інший відомий вчений, наш сучасник, професор соціології, член Ради
Королівського товариства Канади, в 2007р. був нагороджений премією за
наукові досягнення Відділом комунікаційних та інформаційних технологій
Американської соціологічної асоціації (англ. Lifetime Achievement Award from
the American Sociological Association Communication and Information Technology
Section) – Д.Лайон, у своїй роботі «Інформаційне суспільство: проблеми та
ілюзії» (1988) звернув увагу на дуже важливий аспект категорії «інформаційне
суспільство» – ідеологічний. Відповідно, дослідник наводить свої аргументи:
По-перше, на задньому плані це — передусім нерівність і владні
відносини. На даний момент, коли марно сподіватися на те, що
поширення інформаційної технології матиме таке ж позитивне
значення, як і поширення книгодрукування, безвідповідальними є
заяви: це подібне до того, що вже відбулося раніше. Той факт, що
багато людей купують усе дешевші домашні комп'ютери, нічого не
додає до ―інформаційної революції‖.
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По-друге, концепція ―інформаційного суспільства‖ не лише
поглинає будь-який опір у суспільстві, а також і опозиційні рухи.
Основні суперечності мають ще менші можливості проявити себе
на поверхні, аніж нерівність і конфлікти. Нині опозиційні рухи в
контексті інформаційної технології даються взнаки в недостатній
інформації щодо співвідношення між загальним добром і дешевими
послугами.

Реальна

загроза

з

боку

сучасного

розвитку

інформаційної технології суспільній службі радіомовлення та
громадським бібліотекам є проявом глибинної рушійної сили
опозиції.
По-третє, прихід ―інформаційного суспільства‖ розглядається
(принаймні,

його

популярними

прихильниками)

як

цілком

природне явище. Це – ясний шлях уперед. Майбутнє пролягає через
інформаційну

технологію.

Нова

технологія

повинна

стати

―щиросердно всеохоплюючою‖, заявляють капітани індустрії. Ось
чому освітні системи мають бути переорієнтовані, ринок звільнено
від ланцюгів, а дослідження у сфері високих технологій і
торговельні угоди повинні зростати.
Цей частковий ідеологічний аспект – ―інформаційне суспільство‖ як
логічний і природний соціальний рух уперед – у подальшому підтримується
типово західною вірою в прогрес завдяки необмеженому економічному
нагромадженню [31].
Хоча таке специфічне бачення ідеологічної складової теж викликає
запитання і не претендує на неупередженість, так як потрібно зрозуміти, де
починається точка відліку, і, виходячи з цього, робити висновок, що можна
вважати «природнім процесом», а що ні. До того ж, суперечливим є другий
аргумент, в якому йдеться про поглинання опозиційних рухів та опорів. Чому ж
такі соціальні явища не могли знайти нові відображення в інформаційних
технологіях? Потрібно додати, що на той час такий сценарій не лежав на
поверхні, а сучасність продемонструвала нам нові реалії, коли комунікаційні
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засоби стали новим інструментом для опозиційних рухів. Хоча з іншого боку
вчений вказує на недоліки теорії інформаційного суспільства та її основних
категорій, де намагається відмежувати тенденції розвитку інформації, утопічну
складову та вплив технологій на соціальні відносини.
Представники
інформаційного

постмодернізму

суспільства.

по-своєму

Наприклад,

визначають

З.Бауман

робить

специфіку
акцент

на

просторово-часових особливостях, котрі трансформувались під впливом
технологій. Вчений зазначає, що «в еру hard wake, важкої сучасності, яка в
термінах

Макса

Вебера

також

визначалася

як

ера

інструментальної

раціональності, час був засобом, котрий треба було використовувати розумно,
щоб отримати максимальну цінність у формі простору; в еру програмного
забезпечення, легкої сучасності, ефективність часу як засобу придбання
цінності

наближається

до

безкінченності

з

парадоксальним

ефектом

зрівнювання (швидше шляхом зменшення) цінності всіх об'єктів в області
потенційних цілей. Проблема змістилася із засобів на цілі» [9, C.128].
Ж.Бодрійяр

песимістично

змальовує

картину

сучасності.

В

дусі

постмодернізму він зазначає, що суспільство поступово втрачає свою соціальну
значущість під впливом величезної кількості інформації. Використовуючи
термінологію М.Маклюєна вчений вважає, що поширення інформації сприяє
«імплозії смислу». Реклама, яка є одним із типових прикладів симулякру,
спонукає споживача купувати товари, і цей акт не містить в собі
раціональності, а є самоціллю [12].
Інший представник соціології постмодерну Ж.-Ф.Ліотар вважає, що в
інформаційному суспільстві технології та знання будуть пов’язані каузальними
зв’язками. Нові технологічні пристрої зможуть виробляти дані, які в
подальшому можна буде використовувати для прийняття рішень. Такі
технологічні зміни значно впливатимуть на знання, та його природу, яка почне
змінюватись. Технології виконуватимуть дві основні функції: дослідження та
передачу

даних.

Тобто

знання

буде

операціоналізовуватись

та

комерціалізується [33]. Таким чином французький вчений в кінці 80-х рр.ХХст.
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був одним із першим, хто звернув увагу на інтегральну роль знання в теорії
інформаційного суспільства.
Ще один адепт постмодернізму, за життя – професор Університету штату
Каліфорнія, М.Постер, звертає велику увагу на так-звані «модуси інформації».
Ф.Уебстер звертається до його теорії в своїй книзі «Теорії інформаційного
суспільства» (2004). За Ф.Уебстером, М.Постер вважає, що саме розвиток
інформації призвів до до фундаментальних змін, і це – спроба зрозуміти роль
тих технічних інновацій, які принесла з собою постсучасність. М.Постер
стверджує, що поширення інформаційних технологій (а отже, і електронного
способу обміну інформацією) справило глибокий вплив на спосіб життя
суспільства, на те, що люди думають про самих себе, на мережу соціальних
зв'язків. Розвиваючи свою думку вчений (за Ф.Уебстером), запропонував свою
модель змін у суспільстві, засновану на різних типах (модусах) «обміну
символами». М.Постер виділяє три етапи:
етап, коли спілкування здійснювалося усно, тет-а-тет. Це відповідало
стійким, незмінним соціальним зв'язкам, коли особистість була тісно
пов'язана з певною групою, і знаки відповідали реаліям усталеного
способу життя; обмін символами зводився до явного вислову того, що і
так було відомо і схвалювалося спільнотою;
етап письмового спілкування, коли знаки представляли певні концепції, а
індивід поводився в такому суспільстві раціонально і відповідально;
етап

електронного

обміну

повідомленнями,

коли

знаки

тільки

симулюють, підробляють дійсність і – що найважливіше – втрачають
свій репрезентуючий характер. Особистість в такому товаристві
децентралізована, диспергована, розсіяна і безперервно змінюється, вона
залучена в нескінченний процес одночасного становлення багатьох
ідентичностей, тому знак, замість того щоб означати певну річ,
відноситься до «потоку речей, що означають», і це стає характерною
рисою епохи [53, C.343].
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Роблячи акцент на специфіку соціальної життєдіяльності Я, М.Постер
стверджує, що в сучасному світі індивід не відчуває міцності власної позиції, та
сприймає

зовнішній

світ

скептично,

зважаючи

на

велику

кількість

неверифікованої інформації. Не зважаючи на інформаційний детермінізм та
технократичний характер еволюційної теорії вченого, важко зрозуміти, чим же
все-таки другий етап відрізняється від третього.
Потрібно додати, що представники постмодерністської течії лише
опосередковано звертались до теорії постіндустріального суспільства з огляду
на специфіку їх ідей, що полягали скоріше в окресленні соціальнопсихологічних й культурних причин та наслідків занепаду модерного світу,
аніж в обґрунтуванні об’єктивних характеристик тогочасного соціуму. До того
ж,

постмодерністи

заперечували

існування

єдиної

істини,

натомість,

стверджуючи про наявність «множинних істин».
У вітчизняній соціології дослідники схильні розглядати та пояснювати
особливості розвитку інформаційного соціуму в куті зору класичних теоретиків
концепції інформаційного суспільства. Але В.Щербина в своїй статті
«Концепти інформаційного суспільство в теоретичній соціології» зазначає про
недостатню методологічну основу дослідження сучасних соціальних процесів,
котрі пов’язані з технологізацією і інформатизацією.

Також дослідник

стверджує, що «…теоретичні уявлення про нові форми суспільної організації
тяжіють

до

аналогій

індустріального

виробництва,

тому

поняття

інформаційного суспільства від початку передбачало, по-перше, певну
централізацію виробництва знання (відповідно, університет мислився як
замінник промислової корпорації), по-друге, його технологічний, штучний
характер, заснований на аналітичних підходах (що передбачало можливість
його

вивчення

та

управління

ним),

по-третє,

авторизацію,

навіть

індивідуалізацію агента його виробництва (відповідно, розрізнення суб’єктоб’єктних відносин в акті пізнання), по-четверте, історицистський характер
тлумачення соціальних відносин, по-п’яте, мислилася певна можливість
стандартизації й універсалізації виробництва способів життя» [58].
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Інший український дослідник, професор кафедри соціології КиєвоМогилянської академії, В.Хмелько, в 1973р. видав статтю під назвою
«Виробничі відносини і суспільне виробництво життя», де він, використовуючи
марксистську матеріалістичну методологію, логічно пов’язує виробничі
відносини та основні засоби домінуючого виробництва в контексті зміни трьох
стадій: аграрної, індустріальної та інформаційної. Що стосується двох останніх
етапів, то вчений вважає, що спочатку основною умовою є виробництво
знарядь промисловості, машин – її власного продукту. Та з розвитком індустрії
і виробництво машин, і їх ефективність все більше залежать від загального
рівня науки. Коли ж процес виробництва виступає як технологічне
застосування

науки,

тоді

виробництво

науково-технічної

інформації

виявляється вирішальною умовою розвитку і індустріального, і всіх інших
видів виробництва. Виробництво технологічної інформації стає органічною
частиною матеріального виробництва. Тепер все очевидніше, що в тенденції
домінуючим виявляється виробництво інформації, а суспільне виробництво
життя за своєю формою – інформаційним. Завдяки цим змінам специфічні
відносини, в які вступають люди в сфері інформаційного виробництва,
займають усе впливовіше місце в системі виробничих відносин в цілому [55].
Підходячи

до

висновків потрібно

згадати

про

такого

відомого

британського вченого як Ф.Уебстер, про книгу якого ми згадували вище. В ній
дослідник

зробив

системний

глибинний

аналіз

існуючих

концепцій

інформаційного суспільства, вказав на їх недоліки та переваги. Автор вважає,
що серед вчених-теоретиків, що займаються проблемами інформаційного
суспільства, існує фундаментальний розкол на тих, хто вважають, що ми маємо
справу з принципово новим типом соціуму, і тих, хто, дотримуючись ідеї
соціальної спадкоємності, стверджують, що процеси інформатизації раніше
встановлених відносин ще не означають появи нового суспільного укладу.
Ф.Уебстер критикує доробок прихильників постмодерної течії й пише, що таку
релятивізацію будь-якого знання, повне заперечення істини, місце якої зайняло
нескінченна різноманітність істин, варто відкинути, бо, ймовірно, ми ніколи і
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не осягнемо істину у всій її повноті, але ми можемо наближатися до неї,
формулюючи її більш чітко, спираючись на більш повну аргументацію, більш
достовірну фактичну базу, більш суворе знання і більш надійні методологічні
принципи. Дослідник стверджує, що концепції, котрі пояснюють явище
інформатизації сучасного суспільства в термінах історичної спадкоємності,
дозволяють нам краще зрозуміти роль інформації в сьогоднішньому світі. Не в
останню чергу тому, що вони чинять опір спробам штучним чином
квантифікувати інформаційне суспільство і саму інформацію. До недоліків
концепцій інформаційного суспільства Ф.Уебстер відносить те, що теоретики
даного течії не представили єдиного критерію, що дозволяє класифікувати
існуючі

суспільства

і

таким

чином

простежити

початок

зародження

інформаційного суспільства як такого [53, C.350-372]. Хоча Л.Карвалікс
погоджується з деякими аргументами Ф.Уебстера, але зазначає, що Ф.Уебстер
лише частково розглядає історичний фундамент теорії, а самі концепції не
полікритеріальні й аналітично роз’єднані, а розглядають різні сфери соціуму та
постулюють інформаційно-пов’язані підходи в соціальних науках. Такий стан
речей пояснювався також тим, що сама концепція розвивалась на багато
раніше, ніж реальність, на яку вона проектувалась. Відповідно, до цього часу
теорія інформаційного суспільства вже сприймалась як певний набір
конкретних характеристик [81].

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

Виходячи

з цього,

зрозуміло, що на даний

момент не

існує

загальноприйнятої дефініції інформаційного суспільства. Мало того, багато
вчених в своїх теоріях визначають понятійні категорії, котрі є аналогами
поняттю інформаційного суспільства: для Д.Белла [10] це постіндустріальне
суспільство, для Е.Тоффлера [49] – «третя хвиля», для М.Маклюена [36] –
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«глобальне село», для М.Кастельса [29] – інформаціональне мережеве
суспільство і т.д. В більшості, в кожній концепції теоретичним підґрунтям є
вплив

інформаційних

технологій

на

розвиток

соціуму

з

позитивними/негативними культурними й економічними наслідками. Потрібно
додати, що дослідники в більшій чи в меншій мірі користуються фактичними
даними, особливо це стосується даних щодо частки виробництва послуг в
економіці, зайнятості у сфері інформаційних технологій. Так чи інакше майже
кожна розглянута робота торкається стану ринку, в тому числі світових
тенденцій глобалізації ринкової економіки. Зважаючи на кількість фактажу, яка
демонструє динаміку змін у цій сфері, в такому куті зору дійсно можливо, і,
навіть, краще досліджувати процес, тенденції та стан інформатизації, яка
справді здійснила величезний вплив на розвиток капіталістичної системи, що
може бути продемонстровано оглядом літературних джерел та доробків
засновників концепції інформаційного соціуму. Але не кожен автор може
похвалитись точним, зрозумілим та раціональним поясненням зв’язку розвитку
капіталістичної економіки та притаманними їй зростаючими процесами
інформатизації, й соціальних процесів і особливостей, які мали/мають місце в
суспільстві. Прикриваючись технологічним (Т.Стоуньєр [48]), технічним
(Д.Белл [10]) чи технократичним (Е.Тоффлер [49], З.Бжезінський [64])
детермінізмом дослідники спершу штучно окреслюють роль інформації та
комунікативних і новітніх технологій, описуючи їх характеристики та риси, а
потім «вводять» їх в суспільство додаючи їм відповідного соціального
значення.
Окремої

уваги

заслуговує

розділення

категорій

«інформаційне

суспільство» та «постіндустріальне суспільство». Як вже зазначалось,
історично першим було використане поняття інформаційне суспільство, але
вагомого

теоретичного

підґрунтя

цьому

поняттю

надала

лише

постіндустріальна концепція. До того ж, поняття «інформаційний соціум»
одразу не набуло популярності, й спочатку використовувалась категорія
«постіндустріальне

суспільство».

Останнє

характеризується

новим
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розподіленням виробничих сил на ринку праці, і як вже не одноразово
вказувалось,

великою

(переважною)

часткою

виробництва

послуг.

Інформаційне суспільство може слугувати означенням нового етапу розвитку
соціуму, або уточненням до розвинутого постіндустріального суспільства, коли
освіта,

знання

та

інформація

можуть

слугувати

переважним

матеріальним/соціальним капіталом (Т.Сакайя [45], П.Друкер [68]).
Основні
інформаційного

методологічні
суспільства

труднощі
пов’язані

з

соціологічних
нечітким

концепцій

розділенням

сфер

функціонування соціуму та соціальною роллю інформатизації в цьому процесі,
що викликано відсутністю основних критеріїв в генезисі теорій, особливо при
використанні

стадіальних

пояснень.

Інформація

використовується

як

інтегральний фактор розвитку, а тлумачення особливостей цього розвитку
аргументується валовою кількістю інформації, яка ввесь час зростає. Інша
проблема полягає в тому, що кількість інформації та наслідки її впливу на
суспільство повинні мати конкретні ознаки прояву в окремо взятій сфері
життєдіяльності, з окресленням їх зв’язків, а в більшості теорій кількість
інформації та її вплив на соціум зображується досить абстрактно, особливо в
царині соціальних відносин.
Для того, щоб краще зрозуміти значимість, розвиток та суть дефініцій
інформаційного суспільства, варто зазирнути за завісу історичних, соціальних
передумов

і

виток,

котрі

постіндустріального соціуму.

стали

поштовхом

у

народженні

теорії
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РОЗДІЛ 2.ВИТОКИ, ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК
ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
2.1. Витоки та передумови виникнення теорії інформаційного соціуму

Перш за все варто сказати, що досить важко знайти точку відліку, яка б
точно визначала початок народження теорії інформаційного суспільства.
Зрозуміло, що сама концепція з її характерними рисами, як зазначалось в
попередньому розділі, народилась після теоретичного обґрунтування ідей
постіндустріального соціуму. Остання має більш ширше трактування, ніж
теорія

інформаційного

суспільства,

і

була

послідовницею

теорії

індустріального суспільства. Концепція постіндустріального соціуму почерпала
з неї не лише основу назви з демонстрацією характерної послідовності, але й
деякі ідейні постулати.
Українська дослідниця Л.Родіонова в своїй статті якраз розглядає
розвиток теорій і перехід від індустріоналізму до інформаціоналізму й зазначає,
що теорія індустріального суспільства сформувалася в рамках унітарностадіальної парадигми розуміння процесів суспільного розвитку. Могутнім
імпульсом її виникнення були економіко-соціальні зміни, що почалися в
останній

третині XVIII ст., змістом яких

був перехід

від ручного

мануфактурного виробництва до техніки та технології великого машинного
фабрично-заводського виробництва, перетворення власників капіталу та
найманих працівників на основу соціальної структури [44].
Для опису таких

прогресивних змін,

французький економіст,

Ж.А.Бланки у книзі «Історія політичної економії в Європі з найдавніших до
теперішніх часів» (1837) [11] вперше вжив поняття «промислова революція», а
К.А.де_Сен-Сімон майже в той же час використав категорію «індустріальне
суспільство». К.А.де_Сен-Сімон, здійснюючи аналіз еволюційно-прогресивних
стадій історії соціуму,

зазначав, що капіталізм є соціальним утворенням

переходу до справедливого ладу – індустріального суспільства, основою якого
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повинні бути промисловість, засади рівності, обов’язкова праця, планова
організація виробництва та централізація в управлінні економікою. Вчений
наголошував на тому, що індустрія грає виняткову роль в розвитку людства
[46].
Пізніше була розроблена так-звана «гіпотеза трьох секторів економіки»,
авторства А.Фішера [71], К.Кларка [65] та Ж.Фурастье [73]. Це теорія, що
розділяє економіку на три сектори: первинний – видобуток сировини,
вторинний – виробництво та третинний – сфера послуг. Ж.Фурастье додав до
теорії

періодизацію,

яка

пояснює

переважну

зайнятість

населення

в

конкретному секторі, так визначається закономірність: чим більш розвинуте
суспільство – тим більше людей зайняті в третинному секторі.
Вважається, що підмурівки індустріальної концепції заклали П.Друкер та
Т.Веблен, а їх послідовниками стали Р.Арон, У.Ростоу, Дж.Гелбрейт та ін.. В
кінці першої половини ХХст. під впливом науково-технічної революції
дослідженнями теорії індустріального соціуму почали займатись адепти вже
вище згаданої унітарно-стадіальної концепції, модерністської моделі розвитку
суспільства та прихильники світ-системного аналізу.
Т.Веблен був також основоположником інституціоналізму та відводив
велику роль соціальним інститутам, звертаючи увагу на механізми, техніку та
технології в індустріальному виробництві, до того ж в своїй роботі «Теорія
бездіяльного класу: економічне дослідження інституцій» він стверджував, що
бездіяльному класу властиве демонстративне споживання, тоді як нижчі класи
копіюють цю поведінку. Вчення про "бездіяльний клас" разом з методологією
технократизму лежить в основі вебленівської концепції індустріальної системи
[16]. Пізніше ця методологія знайде відображення і в постіндустріальній теорії.
П.Друкер вніс свою лепту в розвиток теорії та окреслив її основу. В
книзі «Нове суспільство: анатомія індустріального ладу» (1949), дослідник в
загальному змалював нову індустріальну систему, роблячи акцент на розвитку
людини і суспільства, промисловій корпорації, профспілках і менеджменті.
Знання в такому соціумі стає ключовим фактором розвитку, що впливає й на
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соціальну структуру. Влада переходить до тих прошарків населення, яке
володіє знанням й інформацією про ефективні технології їх використання,
таким чином перерозподіляються й фінансові потоки. Вчений використав
модель прогресивного розвитку знання, роль якого змінювалась протягом
кожного періоду існування суспільства:
період використання знання з метою створення знарядь праці,
організації роботи;
період

застосування

знання

до

трудової

діяльності

та

індустріального виробництва, що носить організований характер;
сучасний період використання знання для виробництва знання [67].
В.Л.Іноземцев зазначає, посилаючись на П.Друкера, що найважливіша
відмінність сучасної фази наукового

та технологічного прогресу від

промислової революції XVIII-XIXст. і технологічних проривів першої
половини XXст. відображена в тому факті, що зараз наука безпосередньо
застосовується

для

отримання

нового

знання,

тоді

як

раніше

вона

використовувалася для вдосконалення знарядь виробництва і розвитку нових
форм його організації [23]. Саме цей факт можна використовувати як
визначальну межу індустріальної та постіндустріальної епох.
Французький філософ, Р.Арон в 1964р. опублікував одну із своїх перших
книг «Лекції по індустріальному суспільству», де чітко окреслив риси
індустріальної епохи, використовуючи притаманну індустріалізму метолодогію.
Р.Арон демонструє, що соціальний прогрес характеризується перетворенням
колишнього аграрного соціуму, де панувала станова ієрархія, до розвиненого
промислового передового суспільства, де виробництво комерціалізується, в
останньому все більшу роль відіграє наукова складова, набирає оберти
машинна індустрія, політика і держава інституціоналізуються, а саме
суспільство стає більш раціональним. Вчений дуже ґрунтовно підходить до
аналізу й зазначає, що всі індустріальні суспільства мають спільну потрійну
неоднорідність: в результаті поділу праці, яка пов'язана з багатством й
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ієрархією; неоднорідність влади і престижу; неоднорідність, яка створюється
безліччю протилежних між собою груп в глобальному суспільстві [62].
Як ми можемо помітити основні критерії переходу від традиційного до
індустріального

суспільства

явно

можна

співвіднести

із

теорією

постріндустріалізму, так як саме ці складові мали місце і в її концептуальних
засадах.
Ще

один

вчений, американський історик, соціолог та економіст

У.Ростоу зробив вагомий вклад в розвиток індустріальної концепції. Він вважав
за необхідне дослідити розвиток економіки та суспільства, беручи до уваги
технологічне зростання. Виходячи з цього В.Ростоу виділив п'ять етапів
розвитку соціуму, які описав в своїй книзі «Стадії економічного зростання:
некомуністичний маніфест» (1960):
«традиційне

суспільство»

–

примітивне

і

застійне

сільськогосподарське виробництво із застосуванням ручної техніки,
ієрархічною соціальною структурою, владою землевласників,
«доньютоновським» рівнем науки і техніки;
«перехідне суспільство» (або «підготовка до зльоту») – створення
передумов для різкого прискорення темпів економічного зростання:
у виробництві починають застосовуватися нові технологічні
відкриття, збільшуються капіталовкладення, з'являється «новий тип
підприємливих людей», виникає централізована держава;
«зліт» (take-off) – період промислового перевороту, що веде до
підвищення частки накопичення капіталу (капіталовкладення
зростають з 5 до 10% національного доходу) і різкого економічного
зростання (особливо швидко в промисловості), радикальної зміни
методів виробництва. Саме ця недовга, але виключно динамічна
фаза

є

ключовою

в

переході

від

доіндустріального

до

індустріального суспільства;
«зрілість» – бурхливий

розвиток промисловості, подальше

підвищення рівня капіталовкладень (до 20% національного доходу),
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широке впровадження досягнень науки і техніки, зростання
міського населення до 60-90%, збільшення частки кваліфікованої
праці;
ера «високого масового споживання» – основними проблемами
суспільства стають проблеми споживання (а не виробництва, як
раніше), тому головними галузями економіки виступають сфера
послуг і виробництва товарів масового споживання, виникають
новий середній клас і «держава загального добробуту» [92, C.4-16].
В такій періодизації чітко окреслені характерні риси технологічного
інституціоналізму,

якому притаманне динамічне економічне зростання,

причиною якого є використання новітньої техніки й технологій, підвищення
важливості ролі менеджерів в компаніях, плюралізм в керівництві організацією,
проявлення елементів завчасного і передбачливого планування.
Ще один представник інституціональної течії, американський економіст
Дж.Гелбрейт, вводить нове поняття техноструктури, під яким він розуміє
механізм для групового прийняття рішень, який складається із працівників
корпорації, що мають відповідні знання, навички та досвід, починаючи з
робітників нижчих рівнів, закінчуючи вищим керівництво. Саме ця безлика
система тримає владу в руках, так як важелі впливу полягають вже не лише в
фізичних ресурсах та капіталі, а в знаннях та навичках, які замінити
неможливо. Велика корпорація більше прагне до закріплення власних позицій
на ринку та до стабільного розширення сферу, ніж до збільшення прибутку.
Таким чином, одними з найважливіших ресурсів для здійснення запланованої
діяльності для окремої організації та для ринку в цілому стає наука та час [17,
C.394].
Отже, методологічним підґрунтям всіх теорій індустріального соціуму є
принцип

еволюціоністсько-прогресивного

технологічного

детермінізму,

включаючи глобальні науково-технічні революції та трансформаційний
характер змін. Ці ж методологічні основи використовуються і в теоріях
постіндустріального суспільства. Це й не дивно, бо для індустріальної епохи
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були характерні зміни в виробництві, які полягали в збільшенні індустріальних
потуг

та

важкої

пормисловості,

зменшення

зайнятості

в

сільському

господарстві та використання науки як виробничого фактору. Відповідно,
кваліфіковане та освіченіше населення більше цінувалося та мало вищі шанси
отримати високооплачувану роботу. Розвиток комунікативних технологій в цей
період вже почав набирати оберти. Тут можна провести аналогію з розвитком
інформаційних технологій та їх впливом на економічну ситуацію та зміну
специфіки ринку, різниця лише в тому, що «народження» постіндустріального
суспільства не можна точно зазначити, так як воно відбувалось більш
поступово та плавно. Всі ці процеси потребували науково-теоретичного
обґрунтування та не могли залишитись поза увагою вчених.
Ми вже зауважували про те, що вивченням зародження та розвитку
індустріального суспільства займались адепти теорії модерного соціуму. Одним
із її представників є сучасний український дослідник, доктор соціологічних
наук, П.Кутуєв, який в своїй роботі «Концепції розвитку та модернізації в
соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм» (2005) здійснив
історично-ретроспективне дослідження й глибинний аналіз робіт фундаторів
цього напрямку. Вчений не обмежився поверхневими тезами й ґрунтовно та
аргументовано висловив свої наукові погляди, що стосуються понять модерну
та модернізації, в які він включив не лише достатній економічний розвиток та
індустріальну потугу, але й важливі культурні та соціальні фактори. Вчений
вважає, що «…формування модерну як контингентний процес, який набуває
рис універсальної еволюції лише з досягненням цим типом соціуму певної
зрілості. Натомість модернізація є цілеспрямованою діяльністю з реалізації
проекту модерну. Той факт, що модерне суспільство вперше постає на Заході,
не означає, що ми можемо ідентифікувати його суто із цим географічним
регіоном…

Модернізація

цілеспрямовано

переймається

радикальною

трансформацією суспільства, розпочинаючись на мікрорівні – наприклад,
змінюючи зразки соціальної дії та її орієнтацій, формуючи нову ідентичність.
Утім, ці зміни мають важливі наслідки для макрорівня та зміни інституційної
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структури суспільства». Дослідник зауважує, що не дивлячись на те, що
модерне (індустріальне) суспільство вперше виникло на Заході, це не означає,
що ми повинні сприймати його за зразок. До того ж, таке суспільство ні в якому
разі не виключає традиційність. Модерний соціум включає в себе певний вид
традицій, що підтримують існування спільноти як такої. Що ж стосується
постіндустріальних суспільств, то П.Кутуєв, посилаючись на А.Турена
зазначає,

що зсув від індустріального до постіндустріального суспільства

можна визначити як одну з визначальних рис модерну другої половини
минулого століття: перший тип суспільства зосереджувався на виробництві
матеріальних товарів, другий – на продукуванні товарів культурних. Основну
суперечність постіндустріального суспільства А.Турен вбачає в конфлікті між
суб’єктом і логікою системи виробництва, споживання і комунікації… Центр
ваги зміщується з класової боротьби з її вірою в псевдозакони історії та
наголосом на розумі до соціальних рухів, які апелюють до свободи суб’єкта [30,
C.48-55].
Представники

світ-системного

аналізу,

наприклад

І.Валерстайн,

вважають за необхідне розглядати розвиток індустріалізації та становлення
індустріального суспільства в рамках

глобальної економіки та ринку,

враховуючи зовнішні чинники, через призму системи ядра, периферії та
напівпериферії. І.Валерстайн в своїй роботі «Світ-системний аналіз» (1987)
наголошує на тому, що індустріальна революція (так як і Французька
революція) – це штучна історично сформована категорія і потрібно піддавати
сумніву центральність цієї ключової події в контексті «тривалого часу»,
історичної системи, в якій вона виникла [15].
В куті зору економічних змін та особливості розвитку виробництва, яким
приділяється велика увага в постіндустріальній концепції, доцільно буде
розглянути

пояснення

переходу

від

індустріального

суспільства

до

постфордизму та його значення як в соціальній сфері відносин так і в дискурсі
соціальних наук. Американський вчений М.Девіс в своїй книзі «В’язні
американської мріїі: політика і економіка в історії робочого класу Сполучених

43

штатів» (1986) зазначає, що дозрівання фордизму під американською
гегемонією стало причиною сукупної кризи, в центрі якої переплелися
суперечності на рівні структури капіталу, структури робочої сили, відносин
класових сил, міжнародного розподілу праці та відносної автономії світової
фінансової системи [66 ,C.199]. Наслідком цієї кризи стало народження досить
великої кількість теорій в період 70-90х рр. ХХст., що трактували в більшості
економічні

процеси

в

тогочасному

суспільстві.

Це

можна

пояснити

трансформацією марксистських поглядів, котрі позначились на розвитку науки
в ті роки.
Хорошим прикладом для демонстрації цього твердження може стати
огляд і аналіз теорії «школи регулювання», що задавалась питаннями
стабільності капіталістичної системи. Підхід був розроблений вченими, щоб
вирішити парадокс, як капіталізм який сам по собі має тенденції до кризового
стану, змін і нестабільності здатен стабілізувати установи, правила і норми.
Теорія заснована на двох ключових поняттях: «режими накопичення» та
«режими

регулювання».

Згідно

теорії

регулювання,

кожен

«режим

накопичення» досягне критичної точки, при якій «режим регулювання» більше
не підтримує його, і суспільство буде змушене шукати нові правила і норми,
утворюючи

новий

«режим

регулювання».

Це

почне

новий

«режим

накопичення», який в кінцевому підсумку досягне нової кризи, і так далі.
Одним із перших такий підхід описав французький економіст М.Альєтта в
своїй книзі «Теорія капіталістичного регулювання: досвід США» (1979) [61].
Ф.Уебстер по-своєму визначає "світанок і захід" індустріального
суспільства і також звертається до витоків теорії школи регулювання, яку
створила група французьких інтелектуалів, котрі відчули на собі вплив
марксистських

економічних

ідей

(А.Ліпіц,

М.Альєтта,

Р.Буайе).

За

Ф.Уебстером теорія прагне до схоластичного пояснення соціальних відносини,
намагаючись виявити загальний характер кожного історичного періоду.
Відповідно вона робить акцент на тому, як пов'язані між собою характеристики
додають суспільству стійкість і тривалість. За дослідником, теоретики школи
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вважають,

що 1945-1973рр.

можна

охарактеризувати

як

фордистсько-

кейнсіанську еру, протягом якої певний набір взаємопов'язаних характеристик
забезпечував рівновагу системи як єдиного цілого. Коротко кажучи, це був
період експансії, коли масове виробництво і споживання перебували в більшменш збалансованому стані. Ці характеристики представляли собою: масове
виробництво, промислових робітників, масове споживання, національну
державу та національні олігополії, планування. А найважливішим чинником,
який призвів до заходу фордизму і який часто згадується як визначальна
характеристика постфордизму, стала глобалізація [53, C.85-92].
Явище

постфордизму

розглядалось

і

пояснювалось

не

лише

представниками цієї школи, а й адептами підходу «гнучкої спеціалізації»
(також відомого як нео-смітіанський підхід) та представниками

нео-

шумпетеризму.
Значення підходу «гнучкої спеціалізації» говорить саме за себе, й
визначає

головну

особливість

періоду

постфордизму

невеликими фірмами нечисленних партій

як

виробництво

спеціалізованих

товарів, які

орієнтовані на різних споживачів, а саме виробництво може змінюватись та
гнучко пристосовуватись до нових реалій ринку. «Гнучка спеціалізація»
пояснюється представниками підходу як поєднання багатоцільових або
універсальних машин та кваліфікованої робочої сили, що може створити
постійно мінливий асортимент напівкастомізованих продуктів [93, C.133]. Такі
акценти наголошують на застосуванні інноваційних складових у виробництві та
на новій траєкторії розвитку економіки, котра повинна задовольняти динаміку
ринкових відносин та потреб споживачів. Таким чином, ріст постфордизму стає
першим кроком до постіндустріальної економіки, запускаючи ланцюг подій, що
рано чи пізно приводить до розвитку інформаційного суспільства.
Підхід нео-шумпетеристів заснований на теорії «хвиль Кондратьєва» або
так-званих «довгих хвиль». Яскравими представниками такого підходу є
К.Перез та К.Фрімен,

які в своїй спільній роботі «Структурна криза

регулювання, бізнес циклів та інвестиційної поведінки» (1988) стверджують,
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що техно-економічна парадигма характеризує кожну «довгу хвилю»: фордизм
був техно-економічною парадигмою четвертої «хвилі Кондратьєва», а
постфордизм таким чином парадигмою в п'ятої хвилі, в якій домінують
інформаційні та комунікаційні технології [74].
Відомий

британський

культуролог

та

соціолог

С.Холл

наділяє

постфордизм наступними ознаками:
нові інформаційні технології;
акцент на типах споживачів, на відміну від попереднього акценту
на соціальному класі;
зростання обслуговування і збільшення кількості «білих комірців»;
фемінізація робочої сили;
глобалізація фінансових ринків [77].
Група співавторів монографії «Постіндустріалізм. Досвід критичного
аналізу» теж стверджують, що з початком ХХст. індустріальна цивілізація
втягується в глибоку кризу. ЇЇ проявом стала низка революцій в аграрних
країнах, непередбачених у соціальних вченнях індустріалізму. Потім відбулася
Світова війна, за якою послідувала важка економічна криза і неймовірний
напад фашизму в самій метрополії індустріальної Європи.
У другій половині ХХст. криза епохи індустріалізму набула рис системної
кризи,

що

спонукало

західних

філософів, культурологів і

соціологів

здійснювати інтенсивні пошуки. Була висунута ідея про вичерпання потенціалу
індустріалізму і настанні якогось нового етапу, самоназвою для якого в
найзагальнішому вигляді став постіндустріалізм. Дослідники вважають, що
значення самоназви важливо для будь-якого суспільства. Щоб ставити питання
про форсовану перебудову суспільства і присвоєння йому нового особливого
позначення, були потрібні надзвичайні мотиви, викликані досягненням деякої
критичної точки в розвитку. Наближення цієї критичної точки в розвитку
цивілізації відчувалося з початку ХХст.
Підстави кризи, за авторами монографії, були спочатку закладені в
світоглядну структуру індустріальної цивілізації і полягали в тому, що біосфера
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Землі, розвиток якої обмежений фізичними умовами планети, з появою людини
співіснує з техносферою, розвиток якої, як вважалося, нічим не обмежений. Ідеї
свободи і необмеженого прогресу набули майже релігійні й характер. У цих
умовах потужність техносфери дуже швидко, за історичними мірками, досягла
того рівня, при якому техногенне навантаження на біосферу стало наближатися
до межі можливостей її регенерації. Система індустріального суспільства
виявилася неадекватною фундаментальним обмеженням – в ній були відсутні
блоки та механізми, що гармонізують співіснування однаково необхідних для
життя сфер [43].
Потрібно додати, що в поняттях постіндустріалізм і постфордизм є
спільні коріння, але вони аж ні як не можуть вживатись в синонімічному
значенні. Постіндустріалізм і постфордизм – категорії, що були створені для
позначення специфічних особливостей функціонування виробництва та
економіки. Але в подальшому поняття постіндустріалізму вжвивалось для
окреслення періоду розвитку суспільства після закінчення індустріальної
епохи. Стрімко розвиваючись, теорія постіндустріального суспільства має
більш широке значення та набула власних рис та характеристик.
Виходить, що виникнення теорії постіндустріального суспільства було
викликано кризою індустріальної моделі розвитку, а наукові пошуки вчених
привели до твердження про початок нового етапу еволюції соціуму. Оновлена
соціальна реальність потребувала актуального і ґрунтовного теоретикометодологічного пояснення з боку соціальних вчених. І першопрохідцями в
цьому питанні стали найбільш розвинені на той час держави: Японія, США та
Західна Європа. Саме представники цих країн вперше усвідомили неминучість
перебудови світогляду та розставлення нових пріоритетів у розвитку
суспільства.
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2.2. Зародження і розвиток теорії інформаційного суспільства

Отже концепція постіндустріального суспільства зародилась в надрах
індустріальної теорії та корелюється із неспромогою останньої задовольнити
динамічні зміни в суспільстві, пов’язані в тому числі і з системною кризою
економіки та окремо взятих сфер.
В 1917р. британський дослідник, послідовник соціалізму, А.Пенті,
вперше вжив поняття «постіндустріальний» в заголовку своєї книги «Старі
світи для нових: дослідження постіндустріальної держави» [87], а в передмові
іншої своєї роботи він визначив постіндустріалізм «як стан суспільства, який
постане після розвалу індустріалізму» [88, C.14]. Потрібно додати, що вчений
бачив в постіндустріальному суспільстві новий соціальний лад, який подолає
недоліки капіталістичного

індустріального

суспільства. Пізніше адепти

постіндустріальної теорії перетворили термін «постіндустріальний соціум» на
позначення нового етапу розвитку саме капіталістичного суспільства, хоч і в
інших

специфічних

умовах.

Так

характеризувалася

новими

деіндустріалізація,

збільшення

чи

реаліями
ролі

інакше,
розвитку
малого

друга

половина

економіки,
та

ХХст.

такими

середнього

як

бізнесу,

індивідуалізацією виробництва, превалюванням значення знання та інформації,
глобалізацією та децентралізацією.
Аналізуючи умови зародження постіндустріального соціуму, російський
дослідник В.Фельдблюм зазначає, що основні причини появи такого роду
суспільства це [54]:
удосконалення
виробництва,

технологій,
що

механізація

дозволяють

зменшити

і

автоматизація
частку

людей,

безпосередньо зайнятих в матеріальному виробництві;
досягнення економікою якості, коли більшість працівників повинні
мати відносно високий рівень освіти;
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добробут значної частини населення піднявся настільки, що
інтелектуальне зростання та вдосконалення творчих здібностей
зайняли важливе місце в ціннісній шкалі суспільства;
люди, основні матеріальні потреби яких задоволені, зайняті
інтелектуальною працею, пред'являють підвищений попит на
послуги;
підвищення частки кваліфікованої праці призводить до того, що
основним засобом виробництва стає кваліфікація працівників. Це
змінює структуру суспільства, а власність на матеріальні засоби
виробництва втрачає своє колишнє значення.
Як вже зазначалось, першим, хто звернув увагу на особливості розвитку
постіндустріального

соціуму

був

Д.Белл.

В

своїй

книзі

«Майбутнє

постіндустріальне суспільство: досвід соціального прогнозування» він зазначає,
що «поняття постіндустріального суспільства є аналітичною конструкцією, а не
картиною специфічного або конкретного суспільства. Вона є деякою
парадигмою, соціальною схемою, що виявляє нові осі соціальної організації і
стратифікації в розвиненому західному суспільстві» [10, C.655]. Не зважаючи
на визначення категорії постіндустріального суспільства як ідеального типу,
дослідник проектує свої теоретичні висновки на соціальну реальність,
підкріплюючи їх великою кількістю фактажу.
В.Іноземцев в передмові до його книги зазначає, що метод Д.Белла
характеризується в першу чергу визнанням відносної автономності трьох
основних сфер соціального життя. Цілком усвідомлюючи їх комплексність і
нерозривність, він, тим не менше, вважає можливим розділити їх з метою
аналізу, що дає можливість набагато більш глибоко проникнути в суть
процесів, що відбуваються в суспільстві, ніж спроби вивести всі суспільні
явища з якогось єдиного джерела. В.Іноземцев зазначає, що такими
«аналітичними сферами» для Д.Белла були [25, C.18-19]:
«соціальна структура», куди входять технологічні та власне
економічні елементи, а також та система соціальних відносин, яка
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породжена існуючою структурою зайнятості, що базується на
економічному панування одних і підпорядкуванні інших;
політична організація суспільства; роль політичних інститутів
полягає в мінімізації протиріч, що неминуче виникають у ході
функціонування економічного механізму, а також у подоланні
конфліктних

ситуацій,

породжуваних

іншими

соціальними

протиріччями. Основним політичним питанням стає легітимність
тієї влади, яка може бути звернена на вирішення таких проблем;
культура, яка здатна принести в суспільство, причому природним і
ненасильницьким чином, стабільність і спадкоємність, необхідні
йому в процесі розвитку. За В.Іноземцевим, позиція Д.Белла
полягає в тому, що стабільність суспільства значною мірою
обумовлена міцністю традицій, що зберігаються в ньому, і цінність
того чи іншого культурного прояву цілком може оцінюватися з
урахуванням існуючих уявлень і авторитетів.
Основними ознаками постіндустріального суспільства для Д.Белла були:
надання центральної ролі в соціальному розвитку теоретичному знанню;
збільшення кількості класу носіїв знання – професіоналів та людей з технічною
освітою, утворення нової інтелектуальної технології, що полегшує прийняття
рішень, виходячи із отриманої інформації та знань, домінування сфери послуг в
економіці.

Становлення

постіндустріального

суспільства

як

соціуму,

заснованого на виробництві та використанні теоретичного знання, не може не
змінити докорінно принципів соціальної стратифікації та соціальної структури,
тому Д.Белл також акцентує увагу на новій конфігурації суспільства. Пізніше
вчений часто вживає словосполучення інформаційне суспільство, як синонім до
постіндустріального

соціуму.

На

сьогодні,

Д.Белл

вважається

основоположником та класиком концепції інформаційного суспільства.
Е.Тоффлер удосконалює й без того вагомі теоретичні напрацювання
Д.Белла своїм хвильовим аналізом, де звертає увагу на рушійні сили соціальних
змін та на їх наслідки у всіх сферах. Соціальна реальність «Третьої хвилі»
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Е.Тоффлера

вимагає

нових

способів

існування

і

утворення

гнучких

організаційних структур [49].
По суті і Е.Тоффлер, і Д.Белл розглядають історичний процес через
призму еволюційного підходу, розробляючи власну періодизацію існування
суспільства. І хоча вчені здійснили системний аналіз багатьох соціальноекономічних явищ за немаленький період, лишились деякі питання без
відповідей.
Кінець 80-х і початок 90-х рр. позначився новими трендами у царині
теорії інформаційного суспільства. Дослідники починають вивчати окремо взяті
аспекти та проблемні ділянки концепції під впливом інформатизації, наукових
відкриттів та використання нових технологій у виробництві та інших сферах
функціонування соціуму. До того ж, аналітичні дослідження не обмежуються
вузьким категоріальним апаратом концепції постіндустріального суспільства
Д.Белла, а розширюються новими поняттями та позначеннями, одним із яких
стало поняття «інформаційного суспільства». В широкому розумінні категорії
«постіндустріального»
використовуватись

та

«інформаційного»

взаємозамінно

соціуму

в широкому значенні,

можуть

але, як

вже

зазначалось в першому розділі, вони мають і відмінності.
Дж.Мартін [38], наприклад, одним із перших пропонує розділення понять
інформаційного та постіндустріального суспільства. Але, з іншого боку, його
методологія нагадує підхід Д.Белла, так як і він, і Дж.Мартін, для аналізу змін в
інформаційному суспільстві ділять соціальну реальність на сфери. Дж.Мартін
також відводить величезну роль інформації та знанням в своїй концепції, що
можна порівняти із «осьовим принципом» значення знання в історичному
розвитку Д.Белла.
Зважаючи на коло своїх наукових інтересів, Т.Стоуньєр не відводить
інформації революційного значення в соціальному плані, але характеризує її як
принципово інший вид ресурсу, котрий можна використовувати у економічно
вигідних для себе цілях із мінімальними видатками і з максимальною користю
[48]. Внесок вченого в генезис теорії інформаційного суспільства полягає в
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змалюванні особливостей інформації як фактору економічного та соціального
розвитку. Г.Кан доповнює цю позицію думкою про те, що інформація сама по
собі не може нести конкретних змін, а повинна оцінюватись людським
суб’єктом для визначення потенціалу, збагачення культури та історичної
спадщини. Відповідно, дослідник розділяє категорії інтелекту та інформації, і
таким чином розмежовує духовну і матеріальну сфери функціонування соціуму
[26]. Й.Масуда також зауважує, що в інформаційному суспільстві основною
економічною

діяльністю

буде

виробництво

інформації

та

надання

нематеріальних послуг. Доступ до інформаційних ресурсів приведе до
утворення соціальних груп, які будуть співіснувати за принципом рівності [85].
В цей же час американський соціолог Г.Шиллер видав свою книгу «Хтозна:
інформація в століття фортуни 500» (1981), де він дотримується протилежної
думки щодо соціальної рівності й зазначає, що класова нерівність – один із
факторів особливостей, умов поширення та виду інформації, і це властиво
функціонуванню споживацького капіталізму [94]. Основна цінність його
поглядів полягає у використанні реальних фактів та аргументів, а не
передбаченні майбутнього суспільства.
З.Бжезінський бачить в центрі своєї теорії технології та їх безпосередній
вплив на соціум, наслідком якого стане існування так-званого «технотронного
суспільства» [64]. Такий яскравий технологічний детермінізм не претендує на
беззаперечне прийняття підходу. Хоча з іншого боку, заслуговує уваги його
пояснення впливу електронних технологій на соціальну структуру, цінності та
устрій суспільства в цілому.
А.Турен пропонує називати такого роду суспільство «програмованим».
Дослідник зауважує, що в постіндустріальному соціумі всі економічні
складові_пов’язані, і такі зв’язки не завжди є усвідомленими. Суспільство

та

економічна система самі виробляють конкретні можливості створення нових
моделей виробництва та ведення ринкової політики. Каталізатором в такому
випадку є інформаційні та комунікаційні технології, а наслідком стають зміни
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глобального характеру, що беруть початок на управлінському рівні [50, C.8586].
М.Маклюєн теж не стає виключенням у використанні технологічного
детермінізму,

хоча

його

методологія

відрізняється

головним

чином

центральною роллю технологій комунікацій, які для вченого є вирішальним
чинником процесу формування тієї чи іншої соціально-економічної системи.
Так само як і в Д.Белла, і в Е.Тоффлера, вчений розробляє послідовність
історичних епох в куті зору розвитку інформаційно-комунікаційних технологій.
Окремої уваги заслуговує концепція «глобального села» М.Маклюєна, яка
розглядає новий рівень соціальних зв’язків в суспільстві та особливості впливу
на них комунікативних можливостей [36].
Повертаючись до основ теорії, але додаючи свої корективи з економічним
ухилом Т.Сакайя та П.Друкер окреслюють власну концепцію «суспільства
знань». Т.Сакайя формулює в свої роботі «Вартість, що створюється знаннями
чи історія майбутнього» (1990) дуже важливу думку про те, що поширення
інформаційних технологій аж ніяк не свідчить про формування нового типу
суспільства. Хоча з іншого боку, потрібно вивчати особливості впливу
інформатизації на соціум, раціонально вказуючи на їх каузальні зв’язки. Такою
особливістю є, для прикладу, втілення знаннєвих компонентів в більшості благ
[45]. П.Друкер знову ж таки розробляє періодизацію використання знання в
людській історії та акцентує увагу на думці, що знання набуло найважливішого
значення у виробництві по зрівнянню з іншими ресурсами. Зачіпаючи
соціальну сферу, вчений стверджує, що перетворення соціальної спільноти в
«посткапіталістичне суспільство» стає переломним періодом і для соціальної
структури, так як влада, яка раніше цілком належала соціальним групам, в
руках яких був капітал, перетікає до індивідів, котрі володіють знанням [68].
Звичайно, напрацювання П.Друкера є дуже вагомими, але їх можна
піддати критиці. Для початку потрібно розділити категорії «інформація» та
«знання».

Знання

–

це

інформація,

що

була

піддана

рефлексії

та

використовується індивідом у необхідних для цього ситуаціях. Інформація – це
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конкретні дані, набуті теоретичним або емпіричним шляхом, котрі не були
відфільтровані, та можуть мати відповідний рівень цінності. Здобуваючи
освіту, одержуючи професійний досвід, індивіди перетворюють інформацію на
знання. Але чи можуть вони при цьому отримувати більше влади? Чи
принципово міняється ієрархія в суспільстві в такому випадку? Скоріше за все
відбувається утворення класу «білих» або, навіть «золотих комірців» індивідів, які завдяки своїм знанням домоглися високого соціального статусу:
відповідної освіти, високого доходу, престижної професії. Але насправді
доступ до влади в таких індивідів може обмежуватись лише колом підлеглих.
В 1982р. американський соціолог і футуролог Дж.Нейсбіт видає свій
майбутній бестселер «Мегатренди», в якому зауважує, що «інформаційне
суспільство»

наступило

в

1956-1957рр.,

коли

почалась

глобалізація

інформаційної революції і був запущений перший штучний супутник Землі. За
словами вченого, розуміння постіндустріального – інформаційного соціуму
соціальним ладом, в економіці якого переважає зайнятість в сфері послуг є
оманливим, так як в більшості послуги, що надаються пов’язані із інформацією.
По суті спостерігається тренд збільшення зайнятості саме в інформаційній
сфері, а в підприємницькій діяльності інтелект, а не капітал, знаходиться на
першому плані. Автор зазначає п’ять головних пунктів, які характеризують
перехід від індустріального до інформаційного суспільства [41]:
інформаційне суспільство це економічна реальність, а не уявна
абстракція;
інновації в галузі зв'язку та обчислювальної техніки прискорять
темп змін завдяки зведенню до нуля часу передачі інформації
(informational float);
нові інформаційні технології спершу будуть використовуватися для
вирішення старих завдань промисловості, а потім поступово
породять нові види діяльності, процесів і продуктів;
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в суспільстві з високою грамотністю, де нам, як ніколи, потрібні
основні навички читання та письма, наша система освіти випускає
все більш низькоякісний продукт;
технологія нової інформаційної ери – не абсолютна гарантія успіху.
Її чекає успіх або провал згідно принципу «технічний прогрес –
душевний комфорт».
Наступний класик і теоретик інформаційної епохи – М.Кастельс, саме
його роботи досягли найбільшого визнання в наукових колах. Вчений
стверджує, що у всіх суспільствах і у всі часи інформація була важливим
ресурсом, тому він називає сучасний соціум «мережевим суспільством», що за
його словами являє собою якісну зміну в житті людини [29], а економіку, яка
панує в такого роду суспільстві – «інформаціональною» [27]. Підхід
М.Кастельса демонструє, що інформаційні потоки та мережі, які їх
використовують займають в сьогоденному соціумі центральне місце. Хоча з
іншого боку, слабким місцем концепції вченого є розпливчате розуміння
інформації, й, відповідно, і її ролі в трансформаційних процесах, до того ж
твердження

вченого

також

потрапляють

в

«пастку»

технологічного

детермінізму.
Д.Тапскотт

намагається

систематизувати

зовнішні

прояви

інформаційного суспільства, роблячи акцент на економічній сфері, та дати їм
логічне пояснення, хоча його аналіз починається з індивіда та його місця в
організації й закінчується глобальним цифровим співтовариством [95].
Д.Лайон, у своїй роботі «Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії»
(1988) звертає увагу на ідеологічний аспект «інформаційного суспільства» й
зазначає, що концепція інформаційного соціуму не повинна викреслювати
ієрархію в суспільстві, а інформатизація не має розглядатись як природнє
явище. За словами дослідника дискурс теорії підтримується вірою в прогрес,
економічним ростом та рухом суспільства вперед [31].
Розглянувши достатньо обґрунтованих позицій, варто зауважити, що
деякі вчені вбачають в теперішній епосі новий соціальний лад, інші ж –
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відстоюють думку історичної послідовності в розвитку суспільства з деякими
особливостям.

Так,

наприклад,

К.Мей

підтримує

досить

раціональне

твердження Т.Сакайі про те, що існуючий суспільний лад не можна назвати
принципово новим, адже «фундаментальні основи нашої соціально-економічної
системи залишаються великою мірою тими ж»

[39, C.1], так як по суті

організаційна та інституційна структура економіки, політики і держави в
цілому не змінюється.
Англійський дослідник американського походження С.Леш в 2002р.
видав свою книгу «Критика інформації», в якій зазначає, що термін
«постмодерніті» абсолютно не вказує на специфіку соціальної реальності
сучасного історичного відрізку, на відміну від терміну «інформаційне
суспільство», хоча й останнє поняття має розпливчаті риси. Автор стверджує,
що інформаційне суспільство характеризується мінливістю та непостійністю як
і в матеріальному та просторово-часовому вимірі, так і в категоріальному;
центральне місце в такого роду соціумі займають не засоби виробництва, а
інструменти комунікації, як наслідок основним формотворчим процесом стає
рух символів [80].
Російський вчений Н.Моісеєв вважає, що існують певні проблеми, які
заважають переходу до інформаційного суспільства. Перша з них це проблема
володіння інформацією, бо без вільного доступу до неї не можна говорити про
інформаційний соціум, тому, за словами дослідника, нас очікує зміна шкали
цінностей, тобто зміна цивілізаційних парадигм, що є другою проблемою.
Відповідно, важко уявити собі структуру такого суспільства. Також Н.Моісеєв
формує таку категорію як «колективний розум» й зазначає, що інформаційне
суспільство

можна

уявити

як

«соціально-політичний

організм,

в

життєдіяльності якого колективний розум відіграє таку ж важливу роль, як
розум людини в організмі» [40, C.168-177].
Ще один російський дослідник, кібернетик та спеціаліст в сфері
інформаційного суспільства, Р.Абдєєв вважає, що інформаційна революція
відкрила нову епоху в прогресі людства, і ця епоха характеризується суттєвими
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змінами як у промисловому виробництві, так і в соціальній сфері. Основні з них
такі [4]:
скорочується кількість зайнятих у промисловому виробництві та
сільському господарстві. Відбувається зростання ефективності
виробництва за рахунок застосування передових технологій,
роботизації та підвищення кваліфікацій працюючих;
завдяки наростаючій інтенсифікації інформаційного забезпечення
виробництва знижується потреба в багатьох традиційних видах
сировини,

що

сприяє

природозбереженню

та

вирішенню

екологічних проблем. Інформація стає новим ресурсом людства, яка
дозволяє створювати високоефективні матеріали часто "з нічого", з
дешевих компонентів;
наукомісткі виробництва з мінімальним використанням сировини та
енергії дозволяють навіть малим державам домагатися вражаючих
успіхів в економіці;
держава у новій цивілізації аж ніяк не "відмирає". Навпаки, як
складна

система,

що

самоорганізується,

вона

ще

більше

вдосконалює свою структуру;
небачено зростає динамізм економіки. Створюються глобальні
ринкові

механізми,

що

включають

не

тільки

матеріальне

виробництво, а й банківську справа, наукові дослідження, систему
освіти;
зміни, що відбулись за останні десятиліття у сфері матеріального
виробництва послаблюють, а часом зводять нанівець значення ряду
відомих соціальних категорій, хоча, з іншого боку, виникають нові
поняття;
у добре налаштовані системи освіти та охорони здоров'я
вкладається великий капітал для їх вдосконалення;
безперечні успіхи в охороні природи.
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Р.Абдєєв чітко формулює свої тези та аргументує їх фактами, що додає
авторитетності його словам. В своїй книзі автор змальовує концепцію
інформаційного суспільства в куті зору управління, діалектики та науковотехнічного прогресу.
Професор кафедри теорії і історії соціології Санкт-Петербурзького
державного університету, Д.Іванов видав у 2000р. свою книгу під назвою
«Віртуалізація

суспільства»,

де

узагальнюючи

напрацювання

адептів

постіндустріальної теорії представляє базові риси інформаційного суспільства:
визначальним чинником суспільного життя в цілому є наукове
знання. Воно витісняє працю (ручну і механізовану) в її ролі
фактора вартості товарів і послуг. Економічні та соціальні функції
капіталу переходять до інформації. Як наслідок, ядром соціальної
організації, головним соціальним інститутом стає університет як
центр виробництва, переробки та накопичення знання. Промислова
корпорація втрачає чільну роль;
рівень знань, а не власність, стає визначальним фактором
соціальної

диференціації.

Вогнище

соціальних

конфліктів

переміщається з економічної сфери в сферу культури. Результатом
боротьби і вирішення конфліктів є розвиток нових і занепад старих
соціальних інститутів;
інфраструктурою

інформаційного

суспільства

є

нова

"інтелектуальна", а не "механічна" техніка. Соціальна організація й
інформаційні технології утворять "симбіоз".
Д.Іванов зазначає, що «такого роду інформаційне суспільство ніде не
реалізувалось, хоча основні техніко-економічні атрибути постіндустріальної
епохи існують…». Дослідник розділяє категорії інформації і знання, й зазначає,
що комунікації в сучасному суспільстві займають чільне місце, а виходячи з
того, що «соціальні інститути технотронного соціального контролю» так і не
були створені, «інформаційне суспільство, таким чином, виявляється фантомом
постіндустріальної епохи» [21].
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Український вчений, І.Девтеров в своїй монографії досліджує аспекти
соціалізації в кіберпросторі й зазначає, що сучасні інформаційні мережі несуть
в

собі

специфічну

характеризуються

форму

особливим

соціальності
розподілом

–

мережеві

рольових

спільноти,

функцій,

а

які

також

унікальною системою статусних відносин, а в сучасному інформаційному
суспільстві фактично існує поділ на «багатих» і «бідних» в сфері інформації, і
останнім часом цей розрив постійно збільшується саме через технологічні
характеристики [18, C.160-201].
Ще один вітчизняний вчений, В.Щербина, зазначає, що перші уявлення
про інформаційне суспільство мали прогностичний характер й виникли на
грунті вичерпаності класичних лівих та правих ідеологій в тогочасних західних
суспільствах. «Ця функція «ідеологічного замінника» досить ґрунтовно
піддавалася критиці по обидві сторони «залізної завіси», допоки остання не
впала, після чого з’ясувалося, що по обидві її боки набуває активного розвитку
нова

(…)

реальність,

центральним

компонентом

якої

виступає

кіберкомунікативне середовище». Пізніше ідеологічна складова, за словами
автора, відійшла на другий план, й сформувались два дискурсивні простори:
перший в формувався всередині кіберкомунікативного середовища як форма
його самоусвідомлення, а другий – в рамках предметних галузей тих наук, які
досліджували процеси, що відбувалися в галузях суспільного життя.
В.Щербина стверджує, що поки ці дискурсивні простори не об’єднані
(наприклад на теоретичній платформі теорії комунікативної дії Ю.Габермаса),
ми можемо говорити лише про «образи соціологічного суспільства, які
формуються в наш час» [59, C.218-219].
Виходячи з поданих підходів, можна зробити висновок, що теорія
інформаційного суспільства як основний інструмент футурологів та соціальних
вчених минулого століття продемонструвала лише часткову життєздатність,
зважаючи на критику та реальні факти сучасності. З іншого боку, методологія,
застосована апологетами концепції інформаційного соціуму, може бути
використана в подальших дослідженнях, але з більшим акцентам на соціальних
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відносинах. З метою уникнення методологічного еклектизму, потрібно
відфільтровувати

суперечливі

твердження,

відшуковувати

стійкіші

закономірності та вивчати саму соціальну систему як таку, об’єктивно
аргументуючи твердження не лише теоретичним підґрунтям, а й реальними
даними, зважаючи на ретроспективу. Саме для цих цілей доцільно розглянути
класифікацію соціологічних теорій інформаційного суспільства.

2.3. Класифікація соціологічних теорій інформаційного соціуму

Як вже зазначалось, перші системні відмінності в баченні авторами
концепцій постіндустріальної епохи зазначив Ф.Уебстер у своїй книзі «Теорії
інформаційного суспільства». Перш за все він зазначив, що є теорії, які
розглядають сучасне/майбутнє суспільство та соціальну реальність як
абсолютно новий соціальний лад, інші є концепції полягають в трактуванні
інформаційного суспільства в контексті еволюціоністсько-стадіальних теорій..
Також дослідник розділив способи визначення інформаційного соціуму в
залежності від виміру суспільства, на якому зосереджуються автори. Це можуть
бути [53]:
технологічні інновації;
зміни в сфері зайнятості;
економічна цінність;
інформаційні потоки;
поширення символів і знаків.
Інший підхід до типологізації пропонує британський дослідник, професор
К.Фукс. Такий варіант може бути реалізований шляхом об’єднання ступеню
новизни та типу соціологічного теоретизування. Дискурс теорії інформаційного
суспільства може бути теоретично класифікований за допомогою використання
двох осей: перша вісь характеризує аспекти соціальних змін, друга –
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інформаційні якості цих змін. К.Фукс, як і Ф.Уебстер також зазначає, що є
теорії, які мислять трансформації за останні десятиліття як складові
радикальних суспільних змін («теорії розриву»). Інші теорії підкреслюють
спадкоємність

сучасного

суспільства.

Суб’єктивні

соціальні

теорії

підкреслюють важливість людських індивідів, способу їх мислення та дій в
соціумі, тоді як об’єктивні наголошують на соціальних структурах, які
перевершують окремих індивідів. Суб’єктивні фокусуються на людських
знаннях (мисленні та розумовій діяльності) в сучасному суспільстві, а
об’єктивні теорії інформаційного соціуму висувають на передній план роль
інформаційних технологій, такий як масмедіа, комп’ютер, Інтернет чи
мобільний телефон [76]. На Рис.1 зображене графічне втілення класифікації.
Рис. 1

61

А.Лащенов в своїй статті стверджує, що теорії інформаційного
суспільства можуть бути розділені на дві групи [32]:
засновані на технологічному (кібернетичному) підході, де
інформація прирівнюється до наукового знання,
теорії, засновані на гуманітарному підході (філософському,
символічному, соціологічному, глобалізаційному), при якому
інформація розуміється як соціальна комунікація.
Російський

вчений,

кандидат

соціологічних

наук

та

викладач

Московського державного інституту міжнародних відносин, Н.Літвак, на основі
розгляду зіставлення еволюції теоретичних побудов з військово-політичними та
соціально-економічними реаліями, пропонує класифікацію концептуальних
напрямів, що має узагальнюючий характер, й відповідно дає їм назви [34]:
Документалісти (1910 - 1940-ті рр.) – становлення
вигляді

і

з

сучасними

функціями

в сучасному

держапаратів,

в

т.ч.

розвідтовариства з функціями тотального цілеспрямованого збору
великих масивів статистичної, технологічної та іншої інформації в
своїй країні і за кордоном, організація її зберігання, аналізу та
розповсюдження (…).
Сигнальники (1940 - 1950-ті рр.) – інформація і знання як електричні
сигнали і комбінації знаків, технології чистоти і повноти їх передачі
та даних, що з них складаються, формалізація і математизація цих
процесів, управління людиною як машиною і суспільством як
організованою складністю (К.Шенон, Н.Вінер).
Економісти (1950 - 1980-ті рр.) – інформація і знання як товар і
товаровиробничого сила. А.Сміт зазначав, що людина освічена - це
дорога

машина.

«постіндустріального

За

Н.Літваком
–

в

рамках

посткапіталістичного»

Дарендорфа (1958) вперше виділяється

концепції
суспільства

самостійна галузь –

інформаційна економіка. Незабаром вона починає відігравати
визначальну роль, а потім у величезній кількості робіт описується
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зростаюче значення інформації як базового ресурсу і продукту
інформаційного суспільства (Ф.Махлуп, Дж.Гелбрейт, М.Порет).
Мережевики (1950 - 2000-ті рр.) – вирішальна роль телекомунікацій
(телебачення,

Інтернет,

мобільний

зв'язок),

унікальність,

«самостійність» феномену мережі, мережевих спільнот (М.Маклюен,
М.Кастельс).
Соціологи (1960 - 1990-ті рр.) - інформація як суспільний чинник,
соціальні наслідки інформатизації, спроби її використання для
вирішення соціальних проблем (Й.Масуда, Д.Белл).
Віртуалісти (1970 - 2000-ті рр.) - самостійне існування довільно
створюваних віртуальних реальностей і кіберпросторів, тенденція
заміни ними «звичайної» реальності. Цей напрямок представлено
постмодерністами, в побудовах яких, як правило, ігнорується
соціальна структура суспільства і той факт, що особистість є його
продуктом (Ж.Ф.Ліотар, Ж.Бодрійяр).
В.Щербина, розглянувши риси та характеристики інформаційного
суспільства

в

концепція

вчених,

виділив

шість

теоретичних

образів

суспільство.

Воно

інформаційного соціуму [59, C.224-227]:
«Ризомне»

або

«Поліцентричне»

характеризується такою рисою як «смерть індустріального міста»,
що обумовлене переходом від індустріальних технологій до
постіндустріального виробництва з основою у вигляді нано- та
біотехнологій. Великі міста як індустріальні агломерації зникають і
виникає велика кількість малих центрів, які виконують функцію
міста – насамперед надання послуг;
«Суспільство глобальної диференційованості». Згідно такого
образу інформаційного суспільства, за словами В.Щербини, воно
схоже на те, що М.Маклюен називає «глобальним селом».
Використання
середовища

електроніки
з

робить

контрадикторними,

можливим
на

перший

створення
погляд,
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характеристиками: децентралізацією та розосередженням з однієї
сторони, і щільною комунікацією і солідарністю – з іншої. Однак,
такий вид соціального утворення відкрите для комунікаційних
впливів планетарного рівня;
«Суспільство спонтанної експресивності». Створення єдиного
мультимедійного середовища, яке дозволить спілкуватися новим
генераціям у формах безпосередньо масового спілкування у
чуттєвій формі, обличчя-до обличчя. Масові спільноти будуть
існувати в практиках соціальної взаємодії у наглядно чуттєвих
формах, а не у виглядів абстрактних понятійних конструктів;
«Суспільство-мурашник» характеризується надто високим рівнем
урбанізації і демографічним вибухом. Це постурбаністичний
соціум, в якому відсутні міста з концентричною структурою, яка
робить

місто

комуною,

спільнотою.

Разом

із

подоланням

відмінностей між містом і селом відімруть також процеси
економічного обміну між ними;
«Суспільство інформативної корпоративності» - це двочленне
суспільство, пласка піраміда з вузькою відсіченою вершиною та
дуже

широким

фундаментом.

Вершину

його

складають

«династичні» групи «світової еліти», проникнути в які практично
неможливо. Вони взаємно переплетені, однак значним чином
роз’єднані за культурними засобами самовідтворення, тому вони не
мають реальної влади над тими, хто складає «фундамент»;
Суспільство «тотальної завершеності», в якому завершено процес
відчуження від людей як результату їхньої праці, так і їхньої
здібності впливати на власну долю. Сучасна система створює
алгоритм, при якому система соціального контролю циклічно
відтворюється з дня в день.
Автор стверджує, що такі теоретичні конструкти є результатом розвитку
концепції інформаційного суспільства з «використанням

різних типів
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соціального мислення: філософського, футуристичного, економічного та
соціологічного» [59, C.228]. Відповідно, така мультипарадигмальність в
середині самої теорії та її прогностичний характер дозволяють виокремити
зазначені риси.
Як ми бачимо, не дивлячись на те, що теорія інформаційного соціуму
існує вже півстоліття, на даний момент, так і не розроблено точної класифікації
концепцій. Це може бути пов’язане із достатньо розпливчатими рисами
теоретичних конструктів та самого факту включення/не включення деяких
категорій до теорії. До того ж, значним є той факт, що соціологічна теорія брала
свій початок з економічної науки, а вже пізніше розвивалась і вивчалась
соціальними дослідниками.
Розглянувши подані класифікації, спробуємо дати власну типологізацію.
1. За історичною спрямованістю:
концепції інформаційного суспільства, що ґрунтуються на
реальних фактах і даних, й пояснюють існуючу соціальну
реальність;
концепції прогностичного й футурологічного характеру
(Й.Масуда [85], Д.Белл [10]).
2. За критерієм рушійної сили змін в суспільстві:
техніка та/або технології (Д.Белл [10]);
знання та/або інформація (Т.Сакайя [45]);
інформаційні потоки та/або комунікація (М.Маклюен [36]);
зміни у виробництві, глобальні зміни в економіці (Д.Нейсбіт
[41]).
3. За політичним критерієм та роллю інституту соціального контролю:
ліво направленні теорії з утопічним характером та існуванням
«програмованого»

інституту

соціального

контролю

(Й.Масуда [85]);
право направлені теорії з капіталістичним забарвленням та
невираженим характером соціального контролю.
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Потрібно додати, що подані класифікації є узагальненими, і для більш
точного виділення типів концепцій інформаційного суспільства потрібно
провести більш ґрунтовне дослідження.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

Досліджуючи передумови, зародження та розвиток теорії інформаційного
суспільства, ми дійшли висновку, що неможливо визначити точку відліку, яка б
точно вказувала на початок народження теорії. Як вже неодноразово
зазначалось, сама концепція з її характерними рисами народилась після
теоретичного обґрунтування ідей постіндустріального соціуму. Остання має
більш ширше трактування, ніж теорія інформаційного суспільства, і була
послідовницею теорії індустріального соціуму.
Індустріалістська теорія виникла в умовах переходу від ручного до
мануфактурно-фабричного виробництва, що, відповідно, породжувало потужні
соціально-економічні зміни. Звісно, що тогочасні соціальні дослідники не
могли обійти стороною трансформаційні процеси, котрі спочатку охопили
Західну Європу, а потім решту світу.
Аналізуючи праці дослідників, ми зрозуміли, що методологічним
підґрунтям

всіх

концепцій індустріального

принцип еволюціоністсько-прогресивного

технологічного

соціуму

є

детермінізму,

включаючи глобальні науково-технічні революції та трансформаційний
характер змін. Ці ж методологічні основи використовуються і в теоріях
постіндустріального суспільства. Це й не дивно, бо для індустріальної епохи
були характерні зміни в виробництві, які полягали в збільшенні індустріальних
потуг

та

важкої

промисловості,

зменшення

зайнятості

в

сільському

господарстві та використання науки як виробничого фактору. Розвиток
комунікативних технологій в цей період вже почав набирати оберти.
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В 1917р. британський дослідник, послідовник соціалізму, А.Пенті,
вперше вжив поняття «постіндустріальний» в заголовку своєї книги «Старі
світи для нових: дослідження постіндустріальної держави» [87], а в передмові
іншої своєї роботи він визначив постіндустріалізм «як стан суспільства, який
постане після розвалу індустріалізму» [88, C.14]. У 1958р. американський
соціолог Д.Рісмен використав термін «постіндустріальне суспільство», в
заголовку однієї зі своїх статей, але в загальновідомому значенні це поняття
вжив Д.Белл, – для позначення соціуму, в якому нову значиму роль відіграють
знання та ринок послуг.
Пізніше

стадіальні

пояснення

та

технологічний

детермінізм

використовувались Е.Тоффлером [49], З.Бжезінським [64], М.Маклюєном [36]
та ін.. Але це не нівелює евристичного потенціалу постіндустріальних
концепцій, так як такий підхід дозволяє оцінити роль інформації на кожному
історичному етапі.
Перші уявлення про інформаційне суспільство мали прогностичний
характер й зародились вони раніше, ніж відбулося становлення цього
соціального ладу, що привело до неточних характеристик, протилежних
визначень та розпливчатих рис концепцій. Тому погляди апологетів теорії
інформаційного суспільства часто піддаються критиці.
Сама теорія інформаційного суспільства як основний інструмент
футурологів та соціальних вчених минулого століття продемонструвала лише
часткову життєздатність. З іншого боку, методологія, застосована адептами
теоріїї, може бути використана в подальших дослідженнях, але з більшим
акцентам на соціальних відносинах.
Для кращого розуміння концепцій та їх особливостей, ми розглянули
класифікації соціологічних теорій інформаційного суспільства таких вчених як
Ф.Уебстер [53], К.Фукс [76], А.Н.Лащенов [32], Н.В.Літвак [34] та В.Щербина
[59], й дійшли висновку, що на даний момент не існує точної чи
загальноприйнятої класифікації концепцій. Відповідно, була розроблена
типологізація за такими критеріями: історична спрямованість, критерій
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рушійної сили змін в суспільстві та критерій політичного забарвлення й ролі
інституту соціального контролю.
Так як основна соціологічна мета теорії інформаційного суспільства –
знаходження та пояснення закономірностей й особливостей розвитку соціуму в
інформаційну епоху, доцільним буде розглянути та проаналізувати соціальні
виміри

інформаційного

стратифікація суспільства.

суспільства,

такі

як

соціальні

інститути

та
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РОЗДІЛ 3 СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
3.1. Інституційна специфіка інформаційного суспільства

На розвиток теорії постіндустріального суспільства великий вплив
здійснили ідеї інституціоналізму, котрий вважається напрямком економічної
науки. Інституціоналізм широко трактує предмет досліджень економічної теорії
і допускає вплив окремих соціальних інститутів на розвиток економіки, в тому
числі й технологій, при чому особливий акцент робиться на трансформаціях та
функціонуванні. Ми вже зрозуміли, що трактування концепту інформаційного
суспільства знаходиться на перетині економічної науки та соціології, так як
зазвичай в поняття включається частка послуг та інформаційного виробництва
в

економіці.

Не

дивлячись

на

такий

стан

речей,

адепти

теорії

постіндустріального суспільства не звертали значної уваги на інституційну
специфіку інформаційного соціуму.
Складність розгляду цього питання полягає в неоднозначності дефініцій
соціальних інститутів та критеріїв їх ефективності, тому для досягнення
релевантного

консенсусу,

враховуючи

ідейні

особливості

структурно-

функціонального підходу Т.Парсонса, феноменології Т.Лукмана та «правил
гри» Д.Норта, будемо виходити з визначень соціальних інститутів через призму
таких підходів:
організаційний (інститут – група людей, котрі об’єднані певними
спільними ознаками);
функціональний (інститути – визначені форми комплексу функцій);
прикладний (інститути – сукупність матеріальних установ і способів
діяльності);
структурний (інститути розкриваються через соціальні ролі);
історичний (інститути – історично закріплені комплекси норм і
правил поведінки);
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соціально-психологічний (інститути – набір вербальних символів та
форм мислення, що визначають діяльність людини чи групи).
Класик теорії інформаційного суспільства, Е.Тоффлер, робить наголос на
перехідному періоді між так-званими Другою (індустріальна) і Третьою
(постіндустріальна) хвилями й зазначає, що, не зважаючи на умови, в будь-якій
країні революційний виклик, який Третя хвиля кидає застарілим інститутам
Другої хвилі є однаковими; старі інститути є занадто повільними, щоб
відповідати темпу змін, і занадто недиференційованими, щоб впоратись з
новими рівнями соціального і політичного різноманіття [49]. Саме цей наголос
на перехідному періоді демонструє обмеженість історичного підходу. Хоча з
іншого

боку

доробок

Е.Тоффлера

наштовхує

на

тезу

про

паралельне/дихотомічне існування інноваційних змін та застарілих практик в
соціальних інститутах.
В іншій своїй кризі «Шок майбутнього» вчений зазначає, що єдиний
спосіб зберегти якусь подобу рівноваги в ході постіндустріальної революції відповісти винаходом на винахід: створити нові особисті та соціальні
механізми, що регулюють зміни. Е.Тоффлер стверджує, «що для цього потрібне
не сліпе сприйняття або сліпий опір, а безліч творчих стратегій, щоб вибірково
формувати, відхиляти, прискорювати або сповільнювати зміни. Індивід
потребує нових принципів, щоб задавати темп свого життя і планувати його
разом з кардинально новою формою освіти (...). Водночас суспільству потрібні
нові інститути та організаційні форми, нові буфери і регулятори рівноваги»
[50].
Інший теоретик інформаційного суспільства, М.Кастельс дає власне
визначення

соціального

інституту

та

розкриває

його

специфіку

в

інформаційному суспільстві через економічну площину. Вчений зазначає, що
культури фундаментально проявляють себе через свою вбудованість в
інститути й організації. Під організаціями М.Кастельс розуміє специфічні
системи засобів, орієнтовані на виконання завдань, а під інститутами –
організації, наділені необхідною владою для виконання деяких специфічних
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завдань від імені суспільства в цілому. Культура, що має значення для
структури і розвитку економічної системи, - це культура, втілювана в
організаційних логіках. Посилаючись на слова Ніколь Біггарт, М.Кастельс
стверджує,

що

організаційні

логіки

–

це

розумова

база

для

інституціоналізовних відносин влади.
Специфіка і поява інформаціональної економіки (обов’язкова складова
інформаційного суспільства, в якій продуктивність і конкурентоспроможність
факторів або агентів залежать в першу чергу від їх здатності генерувати,
обробляти й ефективно використовувати інформацію, засновану на знаннях)
характеризується розвитком нової організаційної логіки, співвіднесеної з
поточним процесом технологічних змін. Саме збіжність і взаємодія нової
технологічної парадигми з новою організаційної логікою і становить історичну
основу інформаціональної економіки. Однак ця організаційна логіка в різних
культурних та інституційних контекстах проявляє себе в різних формах.
Розкриваючи суть інформаційно-технологічної парадигми, яка лежить в
основі інформаційного суспільства, вчений звертає увагу на всеосяжності
ефектів нових технологій. Оскільки інформація є інтегральна частина людської
діяльності,

всі

безпосередньо

процеси

індивідуального

формуються

(не

і

колективного

детермінуються)

новим

існування

технологічним

способом. Також робиться акцент на мережевій структурі суспільства, яка може
бути

тепер

матеріально

забезпечена,

завдяки

новому інформаційному

бекграунду у всіх видах процесів та організацій. Без них мережева логіка була б
занадто громіздкою для матеріального втілення. Однак ця мережева логіка
потрібна для структурування неструктурованого при збереженні в той же час
гнучкості. Гнучкість – це те, на чому заснована інформаційно-технологічна
парадигма. Процеси не тільки оборотні; організації та інститути можна
модифікувати і навіть фундаментально змінювати шляхом перегрупування їх
компонентів. Конфігурацію нової технологічної парадигми відрізняє її
здатність до реконфігурації - вирішальна риса в суспільстві, для якого
характерні постійні зміни і організаційна плинність.
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М.Кастельс також додає, що коли технологічна інновація не поширюється
в суспільстві через інституційні перешкоди, за цим слідує технологічна
відсталість через відсутність зворотного зв'язку, що йде і в інноваційні
інститути й до самих новаторів [27].
Як

бачимо,

дослідник

застосовує

прикладний,

організаційний,

структурний, і навіть, в якомусь сенсі, соціально-психологічний підходи в
зображенні особливостей інформаційно-технологічної парадигми, котра може
бути використана для визначення інституційної специфіки. Отже головними
особливостями інституційного функціонування за М.Кастельсом є:
нова організаційна логіка;
мережева структура;
гнучкість та здатність до реконфігурації.
Такий акцент на діалектичній інтегральності інформації та мережевих
організаціях може завадити більш тверезо поглянути на інституційні реалії
світу, зважаючи на ідейно-ідеальне наповнення перечислених категорій. Можна
помітити, що в теорії М.Кастельса є суперечність, котра полягає в протиріччі
між збереженням культури та гнучкості організаційної логіки.
Більшість дослідників розглядають вплив інформаційних технологій на
інституційну структуру через призму функціонально-прикладного підходу,
наприклад, В.Даттон стверджує, що багато інституційних інновацій та
розробок, а також ведення державної політики прив'язані

не тільки до

соціальних, а й до технічних рішень. Конструкція внутрішніх організаційних
структур і процесів, а також їх взаємодія, можуть бути радикально
модернізовані шляхом врахування цифрових можливостей інформаційнокомунікаційних технологій. Вибір цифрових технологій також сильно впливає
на інші сфери, в тому числі на інституційний механізм і політику, пов'язану з
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, які в свою чергу мають
вплив на свободу інформації або цензури, регулювання телекомунікаційної,
інтелектуальної власності, кіберзлочинність та освіту. Політика в цих галузях
повинна реагувати на технологічні зміни та їх потенціал для соціальних
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перетворень на всіх рівнях: місцевому, національному та міжнародному [69,
C.79].
Інституційна

специфіка

організаційно-структурного

інформаційного

підходу

соціуму

розглядається

в

контексті

Дж.Фонтейн,

котра

наголошує на тому, що серйозною проблемою для уряду є не розвиток вебтранзакцій, а реорганізація та реструктуризація інституційних механізмів, в
яких ці операції вбудовані. Можливості інформаційних технологій в руках
державних менеджерів можуть мати і позитивні, і негативні наслідки, до того ж
IT стає життєво необхідною інфраструктурою уряду, а Інтернет не лише
служить інструментом змін, але й виступає каталізатором цих змін [72, C.6].
Д.Іванов в своїй вже вищезгаданій роботі «Віртуалізація суспільства»
приділяє велику увагу функціонуванню соціальних інститутів, розглядаючи їх
роль в період модерну і постмодерну й опираючись на відповідні наукові
джерела. Дослідник зазначає, що на даний момент ми переживаємо явище
«віртуалізації суспільства» й додає, що «в початковій своїй фазі віртуалізація
призводить до виникнення віртуальних опонентів реальних інстанцій влади»,
відповідно це викликає конфлікти, які є симптомами ослаблення інституційно
підтримуваного соціального порядку. Такий стан речей призводить до
віртуалізації соціальних інститутів, а нинішнє існування останніх можна
описати трьома характеристиками «віртуальної реальності»:
нематеріальність впливу,
умовність параметрів,
ефемерність.
Д.Іванов стверджує, що «ефект наслідування інституційних норм
досягається за рахунок образів – симуляцій реальних речей і вчинків; образи
стилізуються залежно від того, як трактується

учасниками взаємодії

інституційна приналежність ситуації взаємодії; вибір (і боротьба за право
вибору) інституційної приналежності перетворює кожен окремий інститут в
періодично "таке, що вмикається" і "вимикається" середовище/контекст
взаємодії». Інституційний устрій суспільства симулюється, а не ліквідується,

73

так як він, зберігаючи атрибутику реальності, служить свого роду віртуальним
операційним середовищем, в якому зручно створювати і транслювати образи і
яке відкрите для входу/виходу [21]. Виходить, що дослідник повністю
виключає прикладний

підхід

в своїх

твердженнях, так як

він про

«обезвречевлення» сучасних соціальних інституів, тобто матеріальна складова,
на відміну від функціональної, майже зникає. Відповідно, такий хід думок
демонструє використання функціонального та яскраво вираженого соціальнопсихологічного підходів у постулюванні

особливостей

життєдіяльності

соціальних інститутів в інформаційному соціумі.
Інший російський вчений, А.Чернов, в своїй монографії «Становлення
глобального інформаційного суспільства: проблеми і перспективи» зазначає,
що однією з характерних рис інформаційного соціуму є «створення ефективної
системи забезпечення прав громадян і соціальних інститутів на вільне
отримання, розповсюдження і використання інформації як найважливішої
умови демократичного розвитку» [56, C.138], до того ж в такого роду
суспільстві відбуваються істотні зміни внаслідок впровадження інформаційних
і

телекомунікаційних

технологій,

особливо

це

проявляється

в

таких

економічних інститутах як торгівля, фінанси і трудові відносини. Отже, автор
теж використовує функціональний підхід, й також наголошує на тому, що в
інформаційній епосі відбувається частковий перехід інституту економіки в
«електронний режим», що аргументується вченим за допомогою наведення
даних із масових соціологічних досліджень, які були проведені в різних
частинах світу.
Дж.Нейсбіт вважає, що в період переходу від постідустріальної епохи до
інформаційної характеризується ослабленням ролі всіх соціальних інститутів, а
наслідком цього явища стає тенденція «самодопомоги» [41, C.190-193]. Це
наштовхує на думку, що частина соціальних вчених підмічають деяку
реструктуризацію або деінтенсифікацію соціальних інститутів, що може бути
викликано віртуалізацією, глобалізацією або іншими глобальними явищами в
інформаційному суспільстві.
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Якщо звернутись до вітчизняних вчених і розглянути їх теоретичний
дорбок, котрий стосується осбливостей функціонування й розвитку соціальних
інститутів, то можна звернути у вагу на погляд В.Щербини, який стверджує, що
індивід, перебуваючи в соціальній реальності інститутів, сприймає її як
природну даність, в якій доводиться жити. В епоху постмодерну індивід
занурюється у віртуальну реальність симуляцій і у все більшій мірі сприймає
світ як ігрове середовище, усвідомлюючи її умовність, керованість її параметрів
і можливість виходу з неї. Розрізнення старого і нового типів соціальної
організації за допомогою дихотомії «реальне/віртуальне» дозволяє ввести
поняття віртуалізації як процесу заміщення інституціоналізованих практик
симуляціями ядром соціальної організації. Вчений також наголошує на тому,
що головним соціальним інститутом стає університет як центр виробництва,
переробки та накопичення знання, а промислова корпорація втрачає чільну
роль

в

інформаційному

суспільстві;

соціальний

інститут

фінансів

віртуалізується [60, C.65].
Підбиваючи підсумки, стає зрозумілим, що жодна із зазначених теорій
не враховує евристичний потенціал всіх підходів до визначення соціальних
інститутів в інформаційному суспільстві, хоча кожна з них звертається до
конкретних сторін вирішення цього завдання:
в контексті організаційного підходу специфіка функціонування
соціальних інститутів в інформаційному суспільстві повинна
проявлятися в більш швидшій та якіснішій взаємодії

між

елементами організації, й, навіть, актантами.
весь час з’являються та зникають нові специфічні функції
соціальних інститутів, котрі намагаються задовольнити динаміку
подій (Е.Тоффлер [49], Д.Белл [10]).
виходячи з прикладного підходу, можна констатувати намагання
зменшити транзакційні витрати, витрати людських та матеріальних
ресурсів.

75

для

структурного

визначення

інформаційного

суспільства

характерна зміна соціальних ролей (Е.Тоффлер [49]), соціальний
інститут стає схожим не на ієрархічну структуру, а на мережу із
дифузійним

поширенням

впровадження

інноваційних

трансформацій (М.Кастельс [27]).
Історично закріплені норми і правила поведінки та соціальнопсихологічний конетекст змінюються в залежності від просторовочасових особливостей. Чим більш необхідними для функціонування
соціальних інститутів стають інформаційні технології, тим більш
незворотними є використання останніх. IT – не просто засіб, а
елемент (Дж.Фонтейн [72]).
Насправді ланка соціальних інститутів як важливий елемент структури
інформаційного

суспільства

в

соціальній

науці

все

ще

залишається

маловивченою, а сама соціальна категорія потребує додаткових досліджень для
більш точного визначення ефективності в сучасному соціумі.

3.2. Особливості соціальної стратифікації в інформаційному соціумі

Питання соціальної стратифікації, диференціації соціуму, соціальних
класів та нерівності цікавило соціальних вчених з самого початку народження
соціологічної науки, й навіть раніше. І сьогодні це питання все ще залишається
актуальним, так як відповідь на нього не повинна вирішити основні проблеми в
суспільстві, але має хоча б допомогти частково подолати їх або знайти важелі
впливу.
Структура суспільства та соціальних процесів змінюється постійно,
протягом всієї історії існування, але з появою нових інформаційних технологій
та комунікаційних потоків з’явились нові особливості соціальної стратифікації.
Тому в цьому підрозділі ми спробуємо розглянути та зазначити основні риси
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специфіки соціальної диференціації в контексті теорії інформаційного
суспільства.
Звичайно,

першопрохідцем

в

аналізі

особливостей

соціальної

стратифікації в постіндустріальній епосі був Д.Белл. Основною дилемою у
виникненні стратифікації в постіндустріальному суспільстві вчений бачив
дилему «можливостей і результатів» і, відповідно існувало два кола проблем:
«перше зводиться до того, забезпечує або не забезпечує суспільство – внаслідок
або соціально-класових привілеїв, або культурологічних переваг (тобто
вибіркових переваг в ході інтелектуальних тестів) – справжню рівність
можливостей або справедливий старт для всіх; друге має справу з питанням про
те, чи бажане існування суспільства, в якому забезпечено справжню рівність
можливостей, але виникла і нова нерівність у доходах і соціальному стані на
основі особистих досягнень людини» [10, C.554-556]. Д.Белл вважає, що на
відміну від штучної розділеності колишніх соціальних об’єднань, стратифікація
в майбутньому буде обумовлена «фактичними здібностями людей, які знайдуть
щастя і свободу, займаючись найбільш підходящим для них справою» [10,
C.472], а основна роль держави полягає в тому, щоб надати рівний доступ до
освіти та університетів всім громадянам, формуючи для кожного рівні
можливості.
В книзі під редакцією Г.Еспінг-Андерсена якраз розглядаються особливості
стратифікації та мобільності різних країн в постіндустріальну епоху. Автор
зазначає, що в більшості літератури про постіндустріальне суспільство нема
жодного дослідника, який стверджує, що нерівності та соціальній стратифікації
прийде кінець, основне питання в тому, чи зможемо ми їх пояснити із
успадкованою системою теорії класів. Тому основною відправною точною
книги є спроба емпірично відповісти на ці питання, відкладаючи вбік існуючий
понятійний апарат соціальних класів. До того ж іншою перешкодою є те, як
зазначає

Г.Еспінг-Андерсен,

що

«з

часу

встановлення

нового

постіндустріального порядку, його контури і керівні принципи залишаються
досить смутно визначені. Тому ми не в змозі розробити більш загальний
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евристичний алгоритм для класифікації «класів»» [70, C.18]. Автор пропонує
ієрархію, зображену на Рис.2 та зазначає, що для формування класів в
постіндустріальному суспільстві будуть характерні такі три тенденції [70, C.2627]:
занепад фордизму призведе до застою у відносній частині числа
керівників, і до різкого зменшення кількості некваліфікованого
пролетаріату (ручної праці). Цей зайвий шар, залежно від характеру
держави загального добробуту, буде поглинатися або в державних
соціальних програмах або в некваліфікованій сфері послуг;
зростання кількості професійних і напівпрофесійних кадрів буде
залежати в першу чергу від життєздатності бізнесу та соціальних
служб; тобто, ступінь, до якого виробництво та домогосподарства,
відповідно, зменшують своє самообслуговування;
відносна кількість «сервісного пролетаріату» (некваліфікованих
працівників сфери обслуговування), в першу чергу залежить від двох
чинників: від рівня оплати праці та від розширення соціальних послуг.
В книзі «Розподіл класової політики: дебати щодо постіндустріальної
класифікації» (2001) зазначається схожа думка: підтверджується зміна
класової структури за період останніх десятиліть, народження нових джерел
нерівності й смерть старих. Клас, зайнятих ручною працею скоротився, в той
час як частка робочої сили, зайнятої в секторі послуг збільшилася.
Відмічається, що такі зміни важливі, і вони говорять нам, що моделі класу
XIXст. вже не задовольняють сучасну динаміку. Тим не менш, перехід до
більш складних, багатовимірних теоретичних моделей класу не означає, що
класи вмирають. Збереження нерівності на основі класу в капіталістичних
суспільствах припускає, що в осяжному майбутньому концепція класу
повинна і буде відігравати важливу роль у соціологічних дослідженнях. А
одне із основних теоретичних питань майбутнього, чому класи настільки
складні, і чому вони залежать від політики, а не визначають її? [96, C.69-70].
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Рис. 2
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Як ми можемо помітити, в сучасній соціологічній літературі питання
соціальної стратифікації розглядається досить детально, і не залишається поза
увагою соціальних дослідників, до того ж автори висловлюють думку щодо
формування нових теоретичних концептів, котрі визначають приналежність до
того чи іншого класу.
В

вісімнадцятому томі

«Досліджень

соціальної

стратифікації

та

мобільності» (2001) зазначається, що в постіндустріальну епоху еліти мають
великий капітал і широкий доступ до організацій (наприклад, на робочому
місці), які забезпечують їм такі переваги: по-перше, здатність використовувати
дорогі постіндустріальні ресурси, щоб посилити контроль над інституційними
установами; по-друге, число ступенів свободи, щоб зменшити ризики, які
неминуче пов'язані з технологічними інноваціями. Відповідно, автор розділу,
Дж.Нельсон, зазначає, що постіндустріальна технологія була пов'язана зі
змінами

в

економічній

та

політичній

структурі

таким

чином,

щоб

максимізувати переваги еліти і тим самим посилити нерівність [90, C. 43-44].
Зрозуміло, що така точка зору демонструє посилення нерівності та соціальної
роздільності,

що

були

викликані

впровадженням

інноваційних

постіндустріальних технологій.
Канадський дослідник, Д.Барні в своїй книзі «Мережеве суспільство»
(2004) стверджує, що економічні, політичні та соціальні представництва в
глобальній мережі суспільства нерозривно пов'язані з включенням в ці мережі, і
у цих умовах, контроль над доступом стає вирішальним механізмом влади і
панування, а розрив між включеними і не включеними (в цю мережу)
представляє лінію стратифікації з серйозними політичними та матеріальними
наслідками.

Така

стратифікація

–

«структурний

атрибут

мережевого

суспільства, в результаті чого цілі регіони або країни на периферії глобальної
економіки (…) не мають доступу до основних технологічних, економічних,
політичних та соціальних мереж, й тим самим виключаються з них» [63, C.31].
С.Дятлов у своїй роботі «Принципи інформаційного суспільства»
зазначає: «У сучасних умовах в якості найважливішого ресурсу економіки

80

виступає наукове знання та інформаційні ресурси. Вся структура сучасного
суспільства починає перебудовуватися в напрямку, який найбільш ефективно
дозволяє працювати з інформацією. Суспільна значущість тієї чи іншої людини
все більш і більш визначається не тільки наявністю традиційних товарів, умов
виробництва або грошей (капіталів), а й, насамперед, наявністю інформаційних
ресурсів, наукових знань та інформації, його соціальним статусом. Пріоритети
все більш і більш зміщуються від власності і капіталів до наукових знань та
інформації» [20]. Виходить, що саме знання, інформація, навички і освіта
являються визначальними факторами в новій структурі суспільства.
Вже вище згаданий російський дослідник, Д.Іванов, подаючи основні
риси інформаційного суспільства, зазначає, що «рівень знань, а не власність,
стає визначальним фактором соціальної диференціації. Поділ на "заможних" і
"незаможних" набуває принципово нового характеру: привілейований шар
утворюють інформовані, в ту пору як непоінформовані – це "нові бідні".
Відповідно, вогнище соціальних конфліктів переміщається з економічної сфери
в сферу культури. Результатом боротьби і вирішення конфліктів є розвиток
нових і занепад старих соціальних інститутів» [21]. Це явище, на даний момент,
отримало

назву

«інформаційна

нерівність»

і

вважається

однією

із

найактуальніших проблем в сьогоденному соціумі.

3.3. Цифровий розрив як одна із характерних рис соціальної
стратифікації в інформаційну епоху

Термін «інформаційна нерівність» має дуже багато аналогів, такі як
«інформаційний бар’єр», «цифровий розрив», «цифрова нерівність» і т.д., але,
не зважаючи на це, майже всі дослідники трактують це поняття однаково.
С.Бондаренко в своїй статті пропонує ввести поняття «інформаційної
стратифікації», що є аналогом категорії «інформаційна нерівність», й зазначає,
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що остання «в епоху формування інформаційного суспільства стає одним з
найважливіших факторів диференціації соціальних груп, у тому числі, як
наслідок, за майновою ознакою», й додає, що в 1997р. Програма розвитку ООН
ввела новий вимір бідності – інформаційну, що характеризує можливість
доступу до інформаційної магістралі широких верств населення. Автор
стверджує, що в інформаційному суспільстві основним конфліктом у системі
виробничих відносин стає конфлікт між знанням і некомпетентністю. До того
ж, С.Бондаренко зазначає, що інформаційна стратифікація можлива і всередині
Мережі, й «загрози такого роду можуть виходити з боку державних структур,
які, борючись з проявами

кіберзлочинності

і

вводячи

ідентифікацію

користувачів, можуть отримати можливість обмеження доступу іноземців до
національних інформаційних ресурсів» [14]. Відповідно, дослідник визначає
категорію «інформаційної стратифікації» як негативний прояв нерівності в
інформаційному соціумі.
Наприклад, О.Лобовікова зазначає, що інформаційна нерівність — вид
соціальної нерівності між індивідами, соціальними групами й країнами з
приводу доступу до інформаційних ресурсів, що виник на основі залучення у
світ сучасних інформаційних технологій. На її думку, поняття «інформаційна
нерівність» у широкому значенні розглядають як нерівність у доступі до
інформації, накопиченого в суспільстві знання; у вузькому — його
ототожнюють

з

поняттям

диференціацію

можливостей

«цифрова

нерівність»,

використання

новітніх

яким

позначають

інформаційних

та

телекомунікаційних технологій. У сучасному соціологічному аналізі «цифрова
нерівність» визначається у вузькому значенні як розрив між групами населення,
які мають доступ до Інтернету, і позбавленими такої можливості [35].
Варто сказати, що в українській мові є дуже багато аналогів цьому
поняттю, які були перераховані вище, але в англійській мові є лише одна, точна
і зрозуміла категорія – «Digital Divide», що в буквальному перекладі означає
«цифровий розрив».
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Деякі дослідники вважають, що цифровий розрив – це економічна
нерівність між групами з точки зору доступу до використання або знання
інформаційно-комунікаційних технологій [86]. Тобто акцент робиться саме на
матеріальне положення особи, що має або не має доступу до новітніх засобів
передачі інформації, при чому під останніми розуміється весь спектр сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій, а не лише Всесвітня мережа.
У теоретичних і емпіричних дослідженнях проблему «цифрового поділу»
пропонується розглядати на двох рівнях. На першому рівні вивчаються
проблеми доступу до комп'ютера та Інтернету, на другому загалом увага
фокусується

на

соціальному

профілі

користувачів

інформаційно-

комунікаційних технологій. Для адекватного вирішення цього завдання
"цифрове розділення" слід розглядати в індивідуальних, інституціональних і
соціальних рамках, ґрунтуючись насамперед на концепціях людського капіталу
(освіта, можливість використання персонального комп'ютера на роботі),
сімейного контексту (склад домогосподарства) та соціального контексту
(покоління, стать, етнічне походження, регіон) [79, C.418].
С.Френкель підкреслює, що «цифровий поділ являється все більш
очевидною реальністю як всередині країн, так і між країнами, оскільки більш
багаті і більш бідні сегменти суспільства мають різні можливості у доступі до
цього ресурсу» [75, C.138].
Беззаперечним є той факт, що цифрова нерівність – це наслідок
соціальної нерівності. І зараз основна полеміка в спеціальній літературі
ведеться навколо питання про те, які причини цієї нерівності, буде вона
скорочуватися або поширюватися в найближчому майбутньому, і чи може
Інтернет значним чином змінити становище бідних країн у світі і бідних людей
у конкретних країнах [42, C.329]. Хоча з іншого боку, цифровий розрив може
бути й причиною соціальної нерівності.
Спрогнозувати точно, до чого може призвести явище інформаційної
нерівності

неможливо:

чи

поглибить

воно

вже

існуючу

соціальну
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диференціацію, або, в перспективі поширення трансформаційних процесів,
повністю згладить кострубату соціальну структуру сучасного суспільства.
Щоб визначити масштаби розвитку інформаційного суспільства, вловити
динаміку його еволюції і виміряти рівень інформаційної нерівності були
розроблені

спеціальні

індикатори

–

основні

показники

розвитку

інформаційного суспільства [22, C.15]:
1.

Діяльність організацій сектору інформаційно-комунікаційних

технологій (ІКТ):
чисельність організацій;
кількість працівників;
валова додана вартість.
2.

Діяльність організацій контент- і медіа-сектору:
чисельність організацій;
кількість працівників;
валова додана вартість.

3.

ІКТ-інфраструктура:
телефонні апарати (кількість на 100 чоловік);
термінали пересувного радіозв’язку;
абоненти широкополосного доступу до Інтернету.

4.

Використання ІКТ в організаціях:
питома

вага

організацій,

які

використовують

персональний комп’ютер (в загальному числі організацій);
питома вага організацій, які використовують Інтернет;
питома вага організацій, які мають веб-сайт.
5.

Використання ІКТ в домогосподарствах:
питома

вага

господарств

які

мають

персональний

комп’ютер (в загальному числі домогосподарств);
питома вага домогосподарств які мають доступ до
Інтернету.
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6.

Використання Інтернету населенням:
питома вага населення, яке використовує Інтернет майже
кожен день (в загальній чисельності населення, віком 1674 років);
питома вага населення, яке ніколи не користувались
Інтернетом;
питома вага населення, яке користується Інтернетом (на
роботі, в закладі освіти, у знайомих);
рівень

комп’ютерних

навиків

(високий,

середній,

низький);
рівень навиків використання Інтернету(високий, середній,
низький).
Виходячи з даних, зазначених в дослідженні, проведеному в Росії в
останні роки, можна сказати, що кількість користувачів, котрі володіють
персональним комп’ютером та Інтернетом на середньому рівні кожного року
зростає, як і зростає рівень використання ІКТ в домашніх господарствах.
Вагомим також є той факт, що більше 90% організацій використовує
персональні комп’ютери, починаючи з 2005р.; і зростає число організацій, які в
своїй роботі користуються Інтернетом (в 2005р. – 53,3%, в 2008р. – 73,7%, в
2011р. – 84,8%) [22, C.15].
Відповідно до статистики, охоплення інформаційно-комунікаційними
технологіями всіх сфер суспільства, а особливо економіки, все більше зростає;
число організацій, які використовують персональний комп’ютер і Всесвітню
мережу також збільшується, що несе за собою підвищення вимог до
працюючих і включення останніх в інформаційних простір. Таким чином
утворюється замкнене коло: соціальна нерівність породжує інформаційну
нерівність, а інформаційна нерівність несе за собою нове соціальне розділення.
Іншими словами, це те, про що говорив Д.Белл «нерівність можливостей» або
«нерівність результатів». Соціальним вченим потрібно зрозуміти, що є
причиною, а що є наслідком. Відповідь на таке питання зможе допомогти
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побудувати кращу стратегію інформатизації суспільства, а також частково
подолати всі види нерівностей в сучасному суспільстві.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

В даному розділі ми спробували провести теоретичний аналіз соціальних
вимірів інформаційного суспільства, а саме розглянути інституційні специфіку
та соціальну стратифікацію інформаційного соціуму.
Зважаючи на неоднозначність визначень соціальних інститутів та
критеріїв їх ефективності в соціальній науці, ми спробували згрупувати
більшість підходів в такі: організаційний, функціональний, прикладний,
структурний, історичний та соціально-психологічний. Саме в контексті цих
підходів були розглянуті особливості функціонування соціальних інститутів в
концепціях

адептів

теорії

інформаційного

суспільства.

Ми

дослідили

напрацювання класиків, таких як Е.Тоффлер [49], М.Кастельс [27], а також
більш нові роботи В.Даттона [69], Дж.Фонтейн [72], Д.Іванова [21], А.Чернова
[56], Дж.Нейсбіт [41].
Варто зазначити, що жодний автор не враховує евристичний потенціал
всіх підходів до визначення соціальних інститутів в інформаційному
суспільстві, хоча кожен з них звертається до конкретних сторін вирішення
цього завдання: організаційних підхід враховує більш швидку та якісну
взаємодію між елементами організації, й актантами; весь час з’являються та
зникають нові специфічні функції соціальних інститутів; виходячи з
прикладного підходу, можна констатувати намагання зменшити транзакційні
витрати; структурний підхід зазначає зміну соціальний ролей й перетворення
на

мережу

із

дифузійним

поширенням

впровадження

інноваційних

трансформацій; історично закріплені норми і правила поведінки та соціальнопсихологічний конетекст змінюються в залежності від

просторово-часових
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особливостей.

Виходячи із поданого аналізу, стає зрозумілим, що ланка

соціальних інститутів як важливий елемент структури інформаційного
суспільства в соціальній науці все ще залишається маловивченою й потребує
додаткових теоретичних та емпіричних досліджень.
Інший

соціальний

вимір

стратифікаційна структура.

інформаційного

суспільства

–

його

Із появою нових інформаційних технологій та

комунікаційних потоків з’явились нові особливості соціальної стратифікації,
які ми розглянули в другому підрозділі, й спробували зазначити основні риси
специфіки соціальної диференціації в через призму робіт такий вчених як:
Д.Белл [10], Г.Еспінг-Андерсен [70], Дж.Нельсон [90], Д.Барні [63], С.Дятлов
[20], Д.Іванов [21], С.Бондаренко [14], О.Лобовікова [35], С.Френкель [75].
Перш за все, потрібно зазначити, що дану тему соціальні вчені вивчають
й по цей день, ввесь час оновлюються емпіричні та теоретичні дані, але не
дивлячись на це, встановилось декілька тенденцій, що стали характерними для
таких досліджень:
відмова

від

тверджень

про

«смерть»

соціальних

класів,

диференціації, нерівності;
новий понятійний апарат визначення соціальних класів;
новим

фактором

визначення

соціальної

стратифікації

стає

поінформованість та включення в Мережу, збільшення вагомості
культурної складової;
виникнення нового виду нерівності – інформаційної, що поступово
починає відігравати все більшу роль;
дилема «можливостей» та «результатів» – визначення каузальних
зв’язків в соціальній стратифікації.
Якісне зростання інформатизації впливає на соціальну структуру
суспільства та змінює її зсередини. Ці зміни відбуваються ввесь час й
набирають все більших масштабів, тому передбачити наслідки такого впливу,
по суті, неможливо, хоча досліджуючи динаміку, ми можемо дійти до висновку,
що на даний момент охоплення інформаційно-комунікаційними технологіями
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всіх сфер суспільства продовжується. Для формулювання концептуальних
висновків стосовно цього процесу, потрібно спеціальні цільові соціологічні
дослідження, інструментарій котрих буде враховувати особливості соціальних
відносин в інформаційну епоху.
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ

Виходячи з того, що в центрі нашої уваги є соціальні виміри
інформаційного суспільста, такі як стратифікація та соціальні інститути, в
даному розділі йтиметься про основні функції, принципи, гарантії
зобов’язання

держави

як

соціально-правового

інституту

в

та

здійсненні

соціального забезпечення та захисту громадян під час праці й надзвичайних
ситуацій в куті зору законодавчих актів, а також теоретичних і практичних
напрацювань дослідників.

4.1. Роль держави як інституту в соціальному забезпеченні
громадян під час праці

Розглядаючи державний соціальний захист та методи його реалізації під
час праці й надзвичайних ситуацій, варто почати із концептуалізації ролі
держави в соціальному забезпеченні працюючих осіб.
Перш за все, необхідно дати визначення категорії «соціального
забезпечення» й окреслити його види та сутність. Потрібно зазначити, що
досить багато дослідників розглядають поняття «соціальне забезпечення» та
«соціальний

захист»

синонімічно,

й

саме

цю

тему

в

своїй

статті

«Співвідношення термінів «соціальний захист» та «соціальне забезпечення» в
законодавстві України» розглядає С.Устинов. Здійснивши аналіз величезної
кількості дефініцій даних понять, дослідник дає власне визначення соціального
захисту як організаційно-правової діяльності держави, спрямованої «на
матеріальне забезпечення громадян у випадку настання, обумовлених
законодавством, соціальних ризиків за рахунок фондів соціального страхування
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та виплат із державного та місцевих бюджетів та інших обумовлених
законодавством коштів». Соціальний захист розуміється ним як «діяльність
соціально

орієнтованої

держави,

яка

здійснюється

через

комплекс

організаційно-правових та соціально-економічних заходів, метою яких є: поперше, створення для працездатних громадян належних умов для забезпечення
своїх соціально-економічних та духовних потреб; по-друге, гарантоване
забезпечення громадянам, які потребують соціальної допомоги, рівня життя не
нижче від прожиткового мінімуму». Відповідно, С.Устинов зазначає, що
соціальний захист є складовою соціального забезпечення, і дані поняття можуть
використовуватись як синоніми [52].
В Статті 46 Розділу ІІ Конституції України чітко зазначається, що
громадяни «мають право на соціальний захист, що включає право на
забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності,
втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у
старості та в інших випадках, передбачених законом».
За цією ж статтею «це право гарантується загальнообов'язковим
державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян,
підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел
соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних,
приватних закладів для догляду за непрацездатними», а «пенсії, інші види
соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають
забезпечувати

рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму,

встановленого законом» [2].
За Н.Болотіною, соціальний захист в Україні структурно складається з
таких частин [13, C. 247]:
А. Державний соціальний захист:
I.

Загальна система соціального захисту:
1) загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
2) державна соціальна допомога.

II.

Спеціальний соціальний захист
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III.

Додатковий соціальний захист.

Б. Недержавне соціальне забезпечення:
1) недержавне пенсійне забезпечення.
2) недержавні соціальні послуги.
Відповідно, нас цікавитиме функціонування системи державного соціального
захисту.
Держава – законодавчий інститут влади, який проголошує норми,
обов’язкові до виконання. Для працюючих осіб, державні законодавчі акти,
стосовно соціального забезпечення реалізуються через підприємства. На
підприємстві соціальний захист працівників є необхідною умовою його
функціонування, проте основна (операційна) діяльність підприємства не
передбачає соціального захисту працівників. Тому на законодавчому рівні цей
обов’язок закріплений за підприємствами. Питання соціального захисту
працівників урегульовані законами про соціальне та пенсійне страхування,
Кодексом законів про працю, Податковим кодексом та іншими законодавчими
актами України. Незалежно від виду діяльності та форм власності кожний
підприємець забезпечує своїм працівниках хоча б мінімальні соціальні гарантії.
Важливу роль, при дослідженні даного питання відіграє такий інститут
трудового права як «охорона праці», що в деякій мірі передбачає соціальний
захист осіб під час праці. Система правових норм охорони праці спрямована на:
забезпечення можливості для працюючих осіб здійснювати трудову діяльність
враховуючи і умови праці й фізіологічні особливості, надання права юридичних
гарантій

щодо здійснення охорони праці, а також надання

гарантій

встановлення пільг, компенсацій та відшкодування працівникам шкоди у разі
ушкодження їх здоров’я.
У сфері державного соціального захисту працюючих встановлюється
мінімальний розмір заробітної плати, регулюється оплата праці шляхом
встановлення індексації, гарантійних та компенсаційні виплати. Наприклад,
при після обов’язкового державного соціального страхування здійснюється
фінансування працівників і членів їх сімей в разі настання страхових випадків.
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Відповідно до колективного договору можливе запровадження або підвищення
мінімальних розмірів компенсацій й доплат, забезпечення яких відбувається за
рахунок коштів соціальних фондів роботодавця.
Виходячи із зазначеного, держава як соціальний інститут є основою для
реалізації соціального забезпечення громадян під час праці, тому саме її
система має бути раціонально вдосконалена для покращення взаємодії із
роботодавцем та працюючим.

4.2. Роль держави в здійсненні захисту громадян в умовах
надзвичайних ситуацій

Здійснення

захисту

населення

під

час

надзвичайних

ситуацій

гарантується законодавством України, а саме Конституцією України й
Кодексом цивільного захисту України (далі – КЦЗУ), а також другорядними
нормативно-правовими актами. КЦЗУ був введений в дію 1_липня 2013р., і цим
самим відмінив дію низки законів, що регулювали відносини у сфері захисту
населення та визначали повноваження органів влади, обов’язки громадян і
правовий статус надзвичайних ситуацій. Прийняття КЦЗСУ систематизувало
правові норми і визначило основні принципи й категорії здійснення захисту
населення під час надзвичайних ситуацій різного характеру.
Відповідно до Ст.2 Глави 1 Розділу I КЦЗУ, надзвичайна ситуація
визначається як «обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання
на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов
життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею,
стихійним лихом (…) , що призвела (може призвести) до виникнення загрози
життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих,
завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання
населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської
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діяльності». В Ст.4 Глави 2 Розділу I КЦЗУ подається визначення цивільного
захисту як функції держави спрямованої «на захист населення, територій,
навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги
постраждалим у мирний час та в особливий період» [1]. Відповідно, держава є
основним соціальним інститутом та єдиним гарантом захисту населення під час
надзвичайних ситуацій.
Більше року тому, 9 січня 2014р., Кабінетом Міністрів України було
затверджено Положення про єдину державну систему цивільного захисту, де
окреслено функції та зобов’язання сукупності органів управління, сил і засобів
центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ та організацій, які
забезпечують реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту [3].
Мережа перерахованих в положенні організацій повинна виконувати
основні завдання, покладені на систему цивільного захисту, в ці завдання в
тому числі входять права громадян на (п.1 ст.21 Глава 4 Розділ III КЦЗУ):
інформування в разі настання надзвичайної ситуації або небезпечної події;
забезпечення та використання засобів індивідуального й колективного захисту;
участь в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; медичну, соціальнопсихологічну допомогу й медико-психологічну реабілітацію у випадку
ушкодження здоров’я; відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та
майну внаслідок надзвичайних ситуацій, а також соціальний захист.
В п.2 Ст.84 Глави 17 Розділу VI КЦЗУ конкретніше зазначено, на яке
саме соціальне забезпечення мають право постраждалі в надзвичайних
ситуаціях, сюди входять: надання гуманітарної, медичної, психологічної
допомоги, компенсаційні виплати і забезпечення житлом. Реалізація такої
схеми надання соціального захисту ускладнюється тим, що здійснення
матеріальної допомоги фінансується в першу чергу із державного та місцевого
бюджетів, куди зазвичай не закладені такого роду витрати, особливо, якщо має
місце непередбачене стихійне лихо.
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Набувши чинності, КЦЗУ регламентував функціонування єдиної системи
з протидії надзвичайним ситуаціям,

що слугує основою для формування

необхідних правових, організаційних та економічних початків, що сприяють
зменшенню ризику виникнення надзвичайних ситуацій правових та позитивно
впливає на ефективність здійснення державної політики в сфері цивільного
захисту.
Т.Денисенко зазначає, що «на сьогодні політика соціального захисту
населення в Україні будується за зразками, які, з одного боку, відповідають
загальноцивілізаційним нормам, тобто таким, які певною мірою визнані у світі,
а з іншого – ураховують умови й фактори, що визначають існування конкретної
держави на основі її політичного, економічного і духовного життя» [19].
Відповідно,

здійснення

соціальної

політики,

забезпечення

соціальною

допомогою й надання соціального захисту під час праці, й, особливо, в умовах
надзвичайних ситуацій при такому збігу обставин, і попри нормативно-правові
удосконалення, на жаль, не можуть бути реалізовані повною мірою.

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4

В даному розділі ми розглянули визначення категорій «соціального
захисту» та «соціального забезпечення», й дійшли висновку, що соціальний
захист є складовою соціального забезпечення, хоча дані поняття можуть
використовуватись синонімічно. Право соціального захисту під час праці в
Україні є конституційним й гарантується низкою нормативно-правових актів.
Реалізується це право через підприємства та організації, незалежно від форми
власності, які повинні дотримуватись державних норм в цьому питанні.
Державний соціальний захист для осіб, що працюють включає в себе
встановлення мінімального розміру оплати праці, а також гарантійні та
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компенсаційні виплати в разі настання страхового випадку після обов’язкового
соціального страхування.
Правове/державне регулювання здійснення захисту населення під час
надзвичайних ситуацій гарантується Кодексом цивільного захисту України. В
ньому зазначена система реалізації цивільного захисту, що включає в себе
перелік функціонуючих державних органів. Цим же документом визначаються
права і обов’язки громадян під час настання надзвичайної ситуації. Відповідно,
постраждалі мають право на соціальних захист, куди входить матеріальна
компенсація шкоди, медична, психологічна та фінансова допомога.
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

В даній роботі ми спробували окреслити, узагальнити та систематизувати
розвиток соціологічних теорій інформаційного суспільства.
В першому розділі ми розглянули теоретико-методологічні засади
дослідження цієї теми, тобто аналізували велику кількість визначень поняття
інформаційного суспільства, і дійшли висновку, що багато вчених в своїх
теоріях

визначають

понятійні

категорії,

котрі

є

аналогами

поняттю

інформаційного суспільства, а точний перелік його характеристик зазначити не
можна.

Ми

розділили

категорії

«постіндустріального

соціуму»

та

«інформаційного суспільства» й зрозуміли, що перше поняття може включати в
себе друге, й не буде помилкою їх синонімічне використання. Хоча різниця
полягає в акцентуванні на конкретний факторах соціально-економічного
розвитку.
Дослідники дуже часто використовують технологічний, технічний або
технократичний детермінізм, тим самим проголошуючи панівним якийсь
конкретний аспект соціальної реальності, користуються фактичними даними,
наприклад, щодо частки виробництва послуг в економіці та зайнятості у сфері
інформаційних технологій. Майже всі вчені, доробок яких розглядався в даній
роботі, торкались сфери ринкових відносин та їх особливостей в період
інформаційної епохи. Хоча, з одного боку, така кількість фактажу демонструє
динаміку економічних змін в такому куті зору, екстраполюючи їх на соціальну
реальність, і це може бути перевагою при цільовому дослідженні процесів
інформатизації. З іншого боку, точна характеристика та аналіз причиннонаслідкових

зв’язків

соціальних

відносин

та

зростання

експлуатації

інформаційних технологій викликає труднощі. Саме нечітке розділення сфер
функціонування соціуму, інфоцентриське пояснення та надання великої ролі
інформатизації є одними із основних методологічних проблем концепції.
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В другому розділі ми визначили витоки та передумови виникнення
концепції інформаційного суспільства, а також аналізували її зародження та
розвиток, й дійшли висновку, що конкретно зазначити точку відліку, яка була б
початком народження теорії неможливо. Перш за все, це пов’язано з тим, що
концепція випереджала свій час і мала футуристичний характер. Не зважаючи
на те, що категорії «постіндустріалізм» та «інформаційне суспільство» вже
використовувались вченими, концептуальних рис теорія набула на багато
пізніше.
Значну роль в зародженні та розвитку концепції постіндустріального
суспільства відігравали засновники інституціоналізму, свою лепту внесли
прихильники унітарно-стадіальної концепції, модерністської моделі розвитку
суспільства та світ-системного аналізу, економічні передумови виникнення
постіндустріалізму
постфордизму як

заклали

такі

підходи

до

визначення

фордизму

і

теорія регулювання, «гучка спеціалізація» та нео-

шумпетеристське тлумачення.
Виникнення теорії постіндустріального суспільства було викликано
кризою індустріальної моделі розвитку, а наукові пошуки вчених привели до
твердження про початок нового етапу еволюції соціуму. Маючи досить вагоме
теоретичне підґрунтя, соціальні вчені мусили пояснювати оновлену соціальну
реальність,

що

вимагала

застосування

нових

підходів та

методів. І

першопрохідцями в цьому питанні стали найбільш розвинені на той час
держави: Японія, США та Західна Європа. Саме представники цих країн
вперше усвідомили неминучість перебудови світогляду та розставлення нових
пріоритетів у розвитку суспільства. Зазначений бекграунд став першопричиною
того,

що

методологічним

підґрунтям

всіх

концепцій

індустріального

суспільства, а, пізніше, і постіндустріалізму став принцип прогресивноеволюційного технологічного детермінізму, що супроводжувався відповідними
науково-технічними революціями, змінами та трансформаціями.
Перші уявлення про інформаційне суспільство мали прогностичний
характер й зародились вони раніше, ніж відбулося становлення цього
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соціального ладу, що привело до неточних характеристик, протилежних
визначень та розпливчатих рис концепцій. Тому погляди апологетів теорії
інформаційного суспільства часто піддаються критиці. Пізніше дослідники
починають вивчати окремо взяті аспекти та проблемні ділянки концепції під
впливом інформатизації, наукових відкриттів

та використання

нових

технологій у виробництві та інших сферах функціонування соціуму. До того ж,
аналітичні дослідження не обмежуються вузьким категоріальним апаратом
концепції постіндустріального суспільства, а розширюються новими поняттями
та позначеннями.
Виходячи із поданого аналізу генезису теорії інформаційного соціуму,
можна зробити висновок, що теорія як основний інструмент футурологів та
соціальних вчених минулого століття продемонструвала лише часткову
життєздатність, зважаючи на критику та реальні факти сучасності. З іншого
боку, методологія, застосована апологетами концепції інформаційного соціуму,
може бути використана в подальших дослідженнях, але з більшим акцентам на
соціальних відносинах. З метою уникнення методологічного еклектизму,
потрібно відфільтровувати суперечливі твердження, відшуковувати стійкіші
закономірності та вивчати саму соціальну систему як таку, об’єктивно
аргументуючи твердження не лише теоретичним підґрунтям, а й реальними
даними, зважаючи на ретроспективу.
Для кращого розуміння концепцій та їх особливостей, ми розглянули
класифікації соціологічних теорій інформаційного суспільства й зрозуміли, що
на даний момент не можна виокремити загальноприйнятої класифікації
концепцій. Відповідно, була розроблена типологізація за такими критеріями як:
історична спрямованість, критерій рушійної сили змін в суспільстві та критерій
політичного забарвлення із включенням ролі інституту соціального контролю.
В третьому розділі ми розглянули соціальний вимір інформаційного
суспільства, а саме проаналізували інституційну специфіку та соціальну
стратифікацію інформаційного соціуму.
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Зважаючи на багатовимірність дефініцій соціальних інститутів та
критеріїв їх ефективності в соціальній науці, ми спробували згрупувати
більшість підходів в такі: організаційний, функціональний, прикладний,
структурний, історичний та соціально-психологічний. Саме в контексті цих
підходів ми розглянули особливості функціонування соціальних інститутів в
концепціях сучасних прихильників та засновників теорії інформаційного
суспільства.
Здійснивши аналіз через призму даного підходу, ми дійшли висновку, що
ні засновники, ні сучасні вчені не враховують евристичний потенціал всіх
підходів до визначення соціальних інститутів в інформаційному суспільстві,
але всі дослідники звертаються до конкретних сторін вирішення цього
завдання. Кожен із перерахованих вище підходів використовує власні переваги
в поясненні специфіки функціонування соціальних інститутів в інформаційну
епоху.

Виходячи із здійсненого дослідження, стає зрозумілим, що ланка

соціальних інститутів як важливий елемент структури інформаційного
суспільства в соціальній науці все ще залишається маловивченою й потребує
додаткових теоретичних та емпіричних досліджень.
Інший

соціальний

стратифікаційна структура.

вимір

інформаційного

суспільства

–

його

Із появою нових інформаційних технологій та

комунікаційних потоків з’явились нові особливості соціальної стратифікації,
які ми розглянули в другому підрозділі, й спробували зазначити основні риси
специфіки соціальної диференціації в куті зору робіт як сучасних вчених, так і
піонерів даного питання.
Потрібно зазначити, питання соціальної стратифікації, диференціації
соціуму, соціальних класів та нерівності цікавило соціальних вчених з самого
початку народження соціологічної науки, й навіть раніше, тому ці питання
вивчаються і по цей день, ввесь час оновлюються емпіричні та теоретичні дані,
утворюються нові концепції, але не дивлячись на це, встановилось декілька
тенденцій, що стали характерними для таких роду досліджень із використанням
теорії інформаційного суспільства. Перш за все це відмова від тверджень про
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«смерть» соціальних класів. Хоча, багато дослідників пророкували саме такий
розвиток подій, ми зрозуміли, що безкласове суспільство – це утопія, яка не
може бути реалізована за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.
Наступна особливість, що витікає із попередньої, полягає в дилемі
«можливостей» та «результатів». Завдання соціальних вчених тут – визначення
каузальних зв’язків в соціальній стратифікації, і розуміння того, що стало
першопричиною соціального розділення. Сучасні дослідники зазначають, що
сьогоденне суспільство вимагає нових категоріальних та методологічних основ
для визначення поняття класу, так як успадкована модель не може
задовольнити сучасні тенденції. Скоріше за все, причиною цього є нові фактори
визначення соціальної стратифікації, такі як поінформованість та включення в
Мережу, за яких зростає культурна складова розвитку суспільства. Подані
особливості викликають утворення нового виду нерівності – інформаційної, що
поступово починає відігравати все більшу роль в соціальній структурі соціуму.
Якісний ріст процесу інформатизації впливає на соціальну структуру
суспільства та змінює її зсередини, що відображається й на особливостях
стратифікації. Ці зміни відбуваються ввесь час й набирають все більших
масштабів, тому передбачити наслідки такого впливу, по суті, неможливо, але з
іншого боку, метою соціальної науки в таких умовах є дослідження динаміки
змін,

використовуючи,

вдосконалюючи

та

розробляючи

підходящий

інструментарій. На даний момент, зрозуміло, охоплення інформаційнокомунікаційними технологіями всіх сфер суспільства продовжується.
Виходячи із зазначеного вище, в дисертації ми виконали всі поставлені
завдання,

а

«інформаційне

саме:

описали

суспільство»

основні
й

підходи

підтвердили

до

визначення

висновок

про

терміну
те,

що

загальноприйнятої дефініції категорії «інформаційного суспільства» не існує, а
додаткових труднощів в дослідженні додає неточність її характеристик та
розпливчатість рис; визначили витоки та передумови виникнення соціологічних
теорій інформаційного соціуму, здійснили аналіз зародження та розвитку теорії
інформаційного соціуму, й зрозуміли, що концепція інформаційного соціуму
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продемонструвала лише часткову життєздатність, що пояснюється, по-перше, її
«спрямованістю

в

майбутнє»,

й,

по-друге

методологіним

підґрунтям

індустріалізму; розглянули існуючі класифікації концепцій та створили власну
типологізацію, визначили інституційну специфіку інформаційного суспільства,
що

включає

в

себе

критичний

огляд

напрацювань

адептів

теорії

інформаційного суспільства в цій царині, а також окреслення рис, відповідно до
зазначених підходів, характерних для соціальних інститутів в інформаційну
епоху;

охарактеризували

особливості

соціальної

стратифікації

в

інформаційному соціумі, що проявляться в удосконаленні та систематизації
теоретичних та практичних напрацювань дослідників.
Соціологічна теорія інформаційного суспільства аж ніяк не претендує на
концептуальне пояснення всієї соціальної реальності. З іншого боку, в
майбутніх

теоретичних

та

емпіричних

дослідженнях,

для

уникнення

методологічного еклектизму, потрібно чітко визначати переваги та недоліки
кожної концепції, пов’язаної із інформатизацією та поширенням використання
інформаційно-комунікаційних

технологій.

Подальший

аналіз

та

точне

виокремлення таких сильних і слабких місць теорій повинні полегшити
вивчення цієї теми.
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