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Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація:
поняття, позитивні і негативні сторони
  

У засобах масової інформації, науковій літературі часто вживають  поняття
"інформаційне суспільство" та "глобальна інформаційна  цивілізація". Через ці категорії
розкривають сутність сучасного розвитку  конкретного суспільства, країни чи світової
цивілізації. Що таке  інформаційна цивілізація? Як опорні визначення (аксіоми)
пропонуються  такі.
 Глобальна інформаційна цивілізація — це рівень розвитку  глобального суспільства
(світового співтовариства), що визначається  зростанням ролі інформації як продукту
соціальної діяльності людей, за  якісними характеристиками якої вимірюється рівень
загальної культури  суспільства щодо здатності виробляти, сприймати і раціонально 
застосовувати відомості, дані, знання для потреб життєдіяльності.
 Локальна (регіональна) інформаційна цивілізація — це рівень розвитку  суспільства в
окремих регіонах (на континентах, в окремих країнах), що  визначається зростанням ролі
інформації як продукту соціальної  діяльності людей, за якісними характеристиками якої
вимірюється рівень  загальної культури суспільства щодо здатності виробляти,
сприймати і  раціонально застосовувати відомості, дані, знання для потреб 
життєдіяльності. 
 Серед локальних інформаційних цивілізацій  сьогодні можна назвати такі: найбільш
розвинута інформаційна цивілізація  — США; менш розвинута — країни Західної Європи,
Азія (Індія, Китай та  ін.); малорозвинута — Африка, Латинська Америка, Східна Європа.
Межа XX і  XXI століть ознаменувалася переходом світової цивілізації від 
індустріального до інформаційного суспільства. У 1993 р. Комісія  Європейського Союзу
офіційно проголосила поступ Європи до інформаційного  суспільства — суспільства, в
якому діяльність людей здійснюється на  основі використання послуг, що надаються за
допомогою інформаційних  технологій та технологій зв'язку. 
 Серед позитивних здобутків сучасної інформаційної цивілізації можна визначити такі:
 - зростання можливості швидко здійснювати інформаційні зв'язки на великих відстанях,
у тому числі між континентами;
 - зростання можливості швидко, у великому обсязі сприймати та  обробляти, зберігати
інформацію на компактних (малогабаритних) технічних  засобах;
 - об'єднання різних технологій комунікації: теле-, радіо- та обчислювальної техніки.
 Водночас ці позитивні соціальні явища супроводжуються негативними, серед яких:
 - зростання можливості швидкого перехоплення, витоку, перекручення, знищення
інформації;
 - використання технічних засобів і технологій інформації в антисоціальній діяльності:
 а)воєнній;
 б) політичній;
 в) економічній.
 Як узагальнення щодо негативного прояву інформаційного суспільства  можна
зазначити, що створюється загроза інформаційному суверенітету,  інформаційній безпеці
окремої держави, групи держав, регіонів, а також  безпечному існуванню окремих
людей.
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1.1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єктивного вираження спілкування
між людьми
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розвитку суспільства
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1.1. Історія (онтологія) розвитку технологій об'єктивного вираження спілкування між
людьми

  

Історія  (онтологія) розвитку технологій об'єктивного вираження спілкування між 
людьми сягає часів виникнення людства. До перших технологій можна  віднести мову у
формі звуків, жестів. Пізніше з'являються малюнки (на  скелях, у печерах), ще пізніше
письмо: літери, знаки, література.
 З опануванням законів фізики, природи з'являються відповідні інженерно-технічні
технології комунікації:
 - передача сигналів на відстані за допомогою світла (вогню, сонячних відблисків від
полірованих, дзеркальних предметів);
 - малярство (на скелях, у кам'яних печерах, корі дерев, полотні, папері тощо);
 - література — фіксація відомостей, знань за допомогою літер, знаків на  матеріальних
носіях (глиняні, дерев'яні чи камінні таблиці, папірус,  папір, книги тощо);
 - електричні — передача сигналів за допомогою електричного струму, дротяного зв'язку
(телеграф, телефон).
 Першим технічним і технологічним способом передачі інформації на великі  відстані за
допомогою електрики можна вважати звичайний електричний  ліхтар.
 На основі застосування електрики виникли такі технології  комунікації, як телефон,
телеграф, радіо, телебачення. З часом  електрифікація переросла в електронізацію,
остання породила таке  соціальне явище, як комп'ютеризація — впровадження 
електронно-обчислювальної (комп'ютерної) техніки і технологій у різні  сфери соціальної
діяльності, зокрема комунікації між людьми.  Електронізація наповнила новим змістом
таку соціальну категорію, як  "автоматизація" інформаційних процесів у суспільстві.
 На межі автоматизації та електронізації виникла категорія "комп'ютеризація".
 У різних сферах суспільного життя щодо засобів інформації нерідко  вживається термін
"електронні засоби". Як синонім використовують інші  категорії: "електрона техніка",
"електронні технології",  "електронно-обчислювальні засоби", "комп'ютерні засоби",
"автоматизовані  системи інформації", а також категорія "автоматизовані інформаційні 
системи".
 Щоб уникнути дискусій, визначимося, що для нас ці категорії є тотожними за змістом і
сутністю.
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1.2. Роль інформації в суспільних відносинах на різних історичних етапах розвитку
суспільства

  

У різних народів є вислови щодо ролі інформації у суспільних  відносинах: "Хто володіє
інформацією, той володіє світом"; "Хто володіє  інформацією, той володіє всім"; "Хто
володіє інформацією, той володіє  ринком". Цікаві висловлювання щодо змісту інформації
містяться у Біблії  (Святе Благовістя (Євангеліє) від Іоана, Глава 1):
 1. Спочатку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог.
 2. Воно було спочатку у Бога.
 3. Все через Нього почало бути, і без Нього нічого не почало бути, що почало бути.
 4. В Ньому було життя, і життя було світ людей.
 5. І світло у тьмі світить, і тьма не обійме його.
 Таким чином, можна зробити висновок, що в усі часи інформація  (відомості, дані,
знання) відігравали велику роль у будь-якому  суспільстві. На сучасному етапі розвитку
людства інформація починає  займати провідне місце як виробничий фактор, особливо
як сфера послуг.

  

 

  

  

 

  

1.3. Поняття та сутність інформатизації

  

Провідною ознакою інформаційного суспільства є інформатизація. Сутність  поняття
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"інформатизація" розкривається у ст. 1 Закону України "Про  національну програму
інформатизації" (1998 p.).
 Інформатизація —  це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових,
політичних,  соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, 
спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб,  реалізації прав
громадян і суспільства на основі створення, розвитку,  використання інформаційних
систем, мереж, ресурсів та інформаційних  технологій, що ґрунтуються на застосуванні
сучасної обчислювальної та  комунікаційної техніки.
 Як показує досвід інших країн,  інформатизація сприяє забезпеченню національних
інтересів, поліпшенню  керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв та
високих  технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню 
соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 
демократизації суспільства.
 Інформатизацію умовно можна поділити на такі види.
 Інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності, безпеки та  оборони —
комплекс заходів, спрямованих на створення і розвиток  інформаційно-аналітичних,
обчислювальних та автоматизованих систем,  центрів і мереж, які забезпечують роботу
органів державної влади та  органів місцевого самоврядування. Особливістю завдань
цього напряму є  складність їх, пов'язана з необхідністю оброблення великого обсягу 
різноманітної інформації, що надходить зі значної кількості джерел, а  також з високими
вимогами до швидкості та форми її надання,  достовірності, актуальності, безпеки. 
 В Україні передбачається  створити: комплекс інформаційних технологій та засобів
інформатизації  для збирання, зберігання, аналізу та обробки великих обсягів інформації
 про стан соціально-економічних процесів в Україні з метою забезпечення 
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень органами державної  влади;
інформаційно-аналітичну систему Верховної Ради України; 
інструментально-технологічний комплекс підтримки прийняття рішень у  штатних і
нештатних ситуаціях в умовах інформаційної протидії; урядову  інформаційно-аналітичну
систему з питань надзвичайних ситуацій тощо.
 До пріоритетних напрямів інформатизації на рівні обласних (міських)  держадміністрацій
та органів місцевого самоврядування віднесено  соціальну сферу, систему
життєзабезпечення, екологію та  природокористування області (району). Основною
метою є розроблення  цілісної взаємопов'язаної системи інформаційних та
інструментальних  засобів для вирішення завдань інформаційно-аналітичного
забезпечення  управління областю (районом, містом), яка включає:
 - створення інформаційно-аналітичних центрів, з'єднаних системами телекомунікацій з
органами державної влади різних рівнів;
 - аналіз і прогнозування соціально-економічних показників розвитку регіонів;
 - відпрацювання та практичне використання даних і програм оброблення їх  для
вирішення конкретних завдань в інформаційно-аналітичних центрах  обласних (міських)
держадміністрацій та в органах місцевого  самоврядування;
 - забезпечення безперешкодного доступу громадян до  будь-якої інформації, що не
становить державної таємниці, за допомогою  сучасних інформатизаційних систем.
 Інформатизація Збройних Сил  України є складовою інформатизації держави і включає
процес створення,  впровадження і застосування у різних сферах їхньої діяльності у
мирний  та воєнний час сучасних методів, систем і засобів одержання, оброблення, 
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зберігання, передавання та використання інформації. Передбачається  створення
інформаційно-телекомунікаційної мережі Генерального штабу  Збройних Сил України,
видів Збройних Сил України та оперативного  командування; розроблення проекту
Єдиної автоматизованої системи  управління Збройних Сил України. Головні завдання
інформатизації  Збройних Сил України мають бути викладені в спеціальній програмі.
 Інформатизація процесів соціально-економічного розвитку — комплексне та 
збалансоване вирішення завдань соціально-економічного розвитку на  сучасній
інформаційно-аналітичній, системно-технічній базі за допомогою  ситуаційних центрів
забезпечення інформаційної підтримки функціонування  державного сектору економіки,
проведення виваженої бюджетно-кредитної та  податкової політики, виникнення
конкурентоспроможних виробництв галузей  промисловості у стратегічно важливих
сферах. Систему моніторингу та  застосування сучасних інформаційних технологій
забезпечать наукові  підходи у розв'язанні соціальних проблем суспільства.
 В основу  цього напряму інформатизації покладається створення баз даних і знань, а 
також засобів обробки їх, орієнтованих на ефективну інформатизацію  органів
державної статистики і точне прогнозування процесів  соціально-економічного розвитку,
зокрема інформаційно-довідкових систем  ринку праці, товарів і послуг, контролю якості
споживчих товарів тощо з  подальшим використанням їх для формування систем
електронної комерції.
 Необхідно створити умови та засоби для інформаційної підтримки  зовнішньої та
внутрішньої торгівлі, включення України до системи  електронної комерції і надійного
захисту національних економічних  інтересів у нових умовах.
 Інформатизація пріоритетних галузей  економіки — це комплекс автоматизованих
систем оброблення даних та  управління різного рівня і призначення, які взаємопов'язані
на основі  принципів технологічної, організаційної, документаційної, програмної та 
інформаційної сумісності та утворюють цілісну інформаційну  інфраструктуру.
 В умовах формування ринкових відносин важливими  завданнями є такі: підвищення
ефективності функціонування галузей за  рахунок оптимізації структури виробництва і
транспортних засобів та  необхідної координації робіт усіх управлінських підрозділів,
вирішення  проблеми комплексної автоматизації виробництва на основі сучасних 
стандартів і технологій, яка охоплює процеси від проектування та  підготовки
виробництва до безпосереднього автоматизованого виробництва.
 Інформатизація фінансової та грошової системи, державного фінансово-економічного
контролю включає кілька підсистем.
 Для податкової адміністрації передбачається створити інформаційну  систему, що
забезпечить прогноз і контроль податкових зборів. Треба  створити класифікатори,
уніфіковані системи документообігу, Державний  реєстр фізичних та юридичних осіб —
платників податків на основі єдиної  бази даних населення України тощо.
 Інформатизація банківської  діяльності — створення системи розрахунків у реальному
часі для  виконання великих та термінових платежів, системи безготівкових  розрахунків
за товари та послуги, електронного реєстру застав майна,  електронної системи
Центрального депозитарію державних цінних паперів.  Важливе значення також буде
мати створення системи  інформаційно-аналітичної взаємодії Національного банку
України,  Міністерства фінансів України, Державної податкової адміністрації  України та
Державного казначейства України.
 Важливою складовою фінансової системи України є державний фінансово-економічний
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контроль.
 Єдина автоматизована система державного контролю включає автоматизовані  системи
(АС) за виконанням державного бюджету України, фінансуванням  загальнодержавних
програм, збереженням і використанням об'єктів права  державної власності,
використанням кредитних ресурсів, діяльністю  установ банківської системи. Базовим
елементом такої системи є  інформаційно-аналітична система Рахункової палати. У галузі
фінансів  передбачається створення інформаційної системи, що дасть можливість 
перейти від використання традиційних платіжних інструментів до  високонадійної
системи міжбанківських розрахунків та  паралельно-кредитних карток (електронних
грошей).  Інформаційно-аналітичні системи забезпечення державного фінансового та 
податкового контролю за підприємницькою діяльністю юридичних і фізичних  осіб
створюються відповідно до законодавства.
 Інформатизація соціальної сфери:
 -  у сфері охорони здоров'я — створення єдиної струк-турованої  інформаційної системи
обліку стану здоров'я громадян України на основі  автоматизованої реєстрації пацієнтів у
лікувальних установах, збирання  даних профілактичних обстежень з метою подальшого
використання у  статистичних, аналітичних та експертних системах; створення системи 
дистанційного консультування та діагностики на основі комп'ютерних  мереж, що
об'єднують великі лікувальні та наукові заклади; 
 - у  сфері соціального захисту — створення для управлінських і регіональних  структур
програмних систем та засобів обліку всіх рівнів, аналізу і  моделювання зайнятості
населення, запобігання масовому безробіттю щодо  широкого залучення населення до
нових галузей матеріального виробництва  та інших сфер. Органам соціального захисту
мають бути передані  інформаційні технології, які виключають затримки у перерахуванні
та  виплаті пенсій і допомоги з урахуванням поточних змін законодавчих та  інших
нормативних актів.
 Інформатизація в галузі екології та  використання природних ресурсів — на основі
картографічних баз даних  передбачається створення багатоцільової
інформаційно-технологічної бази з  використанням геоінформаційних технологій
збирання, зберігання, аналізу  всієї сукупності відомостей для моделювання і подальшого
прогнозування  екологічного стану територій.
 Передбачається створення комплексу  програмно-апаратних засобів для вирішення
питань прогнозування  забруднення навколишнього середовища, аналізу та оцінки
ризику  еколого-економічних конфліктів, прогнозування наслідків техногенного  впливу і
природних катастроф для надійного захисту екологічного простору  України,
раціонального використання природних ресурсів на основі  підвищення узгодженості
управління різними видами виробничої діяльності.
 Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток  інтелектуального
потенціалу нації, удосконалення форм і змісту  навчального процесу, впровадження
комп'ютерних методів навчання та  тестування, що дасть можливість вирішувати
проблеми освіти на вищому  рівні з урахуванням світових вимог. Серед них:
індивідуалізація  навчання, організація систематичного контролю знань, можливість 
враховувати психофізіологічні особливості кожної дитини тощо.  Результатами
інформатизації освіти мають бути:
 - розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості);
 - розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів;

 6 / 7



Розділ 1. Інформаційне суспільство та інформаційна цивілізація: поняття, позитивні і негативні сторони

 - скорочення терміну навчання і тренування на всіх рівнях підготовки  кадрів та
підвищення якості такого навчання і тренування;
 - інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності;
 - удосконалення управління освітою;
 - кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом  спеціалізації та
інтенсифікації підготовки відповідних фахівців.
 Першочерговим завданням є створення глобальної комп'ютерної мережі освіти і науки.
 Організація державних і приватних центрів масового навчання населення  нових
спеціальностей з урахуванням вимог міжнародних стандартів для  кадрового
забезпечення усіх напрямів інформатизації за рахунок як  інтенсифікації підготовки
відповідних фахівців, так і створення  навчального середовища на їхніх
комп'ютеризованих робочих місцях. Має  забезпечуватись розвиток системи
індивідуального безперервного навчання  на основі автоматизованих навчальних курсів
та систем, інтелектуальних  комп'ютерних і дистанційних технологій навчання.
 Інформатизація  наукової діяльності — це заходи, спрямовані на підвищення
ефективності  наукових досліджень, створення потужної системи науково-технічної 
інформації та її використання на різних етапах наукової діяльності за  умови активізації
всіх її форм; створення умов для широкої  комп'ютеризації та математизації природничих
і гуманітарних наук,  входження до світової інформаційної мережі баз даних та знань, 
формування в майбутньому "об'єднаного", чи "колективного", інтелекту.  Інформатизація
вітчизняної науки дасть змогу підвищити практичну  віддачу, прискорити інтеграцію у
світову науку. 
 У сфері культури  головними завданнями є збереження інформації про пам'ятки
матеріальної і  духовної культури, архівні документи, забезпечення швидкого доступу до 
вітчизняних і світових досягнень культури. З цією ж метою передбачається  створити
комп'ютерні інформаційні системи для поширення культурних  еталонів, стандартів і
досягнень вітчизняної культури, насамперед  створити електронні копії творів та архівів
видатних діячів національної  культури, представити їх у системах глобальних
комп'ютерних комунікацій  для ефективного використання у сфері освіти та виховання,
що дасть  змогу в будь-якій точці України отримувати не тільки необхідну  інформацію з
економічних, агробіологічних, зоотехнічних, медичних,  маркетингових, технологічних,
юридичних питань, а й відповідні знання з  історії та культури України, культури інших
народів через автоматизовані  бібліотеки тощо.
 Інформатизація мовної сфери включає такі аспекти:
 - створення національної системи комп'ютерної лексикографії;
 - формування національної лінгвістичної мережі та інтеграції її до  аналогічних
міжнародних мереж у рамках проектів розвитку "multylingual  society";
 - розроблення інтелектуальних унормованих лінгвістичних  україномовних комп'ютерних
систем (автоматичні коректори та редактори,  системи автоматичного перекладу,
реферування, екстракції знань з  природомовних текстів, розуміння природної мови як у
писемному, так і в  усному варіантах) тощо.
 Наведений перелік сфер не є вичерпним. Сфера інформатизації буде розширюватися.
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