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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Актуальність обраної теми визначена 

процесами переходу людства до нового етапу – інформаційного суспільства, 

який визначається формуванням і розвитком інформаційного простору, що є 

результатом зміни соціально-технологічного укладу, нового інформаційного 

розподілу праці. Сучасний стан розвитку інформаційного простору суспільства 

нерозривно пов’язаний із технологіями комунікації і зв’язку, віртуалізацією 

соціальних відносин, визнанням інформації та інформаційної діяльності як 

ресурсу, нової форми капіталу в суспільних відносинах. Становлення єдиного 

глобалізаційного інформаційного простору визначає прискорення 

комунікаційних і організаційних відносин, формує потребу холістичного 

розвитку суспільства. Інформаційний простір та час утворюють новітню 

цілісність соціальних систем, розвиток якої визначений протиріччям між 

одиничним, особистісним; особливим, соціально-груповим; загальним, 

суспільним та формуванням всезагального, людства як цілісної системи.  

У теоретико-пізнавальному плані актуальність дослідження обумовлена 

потребою соціально-філософського осмислення феномену розвитку 

інформаційного простору суспільства. Соціально-філософський аналіз 

спрямований на визначення закономірностей розвитку інформаційного 

простору, виділення родових характеристик і специфіки становлення його як 

соціально-філософського поняття. Дослідження інформаційного простору 

суспільства як сфери буття соціальної матерії відображає цілісність та 

системність інформаційного розвитку, а встановлення детермінант оптимізації 

набуває особливого значення для українського суспільства в умовах 

інформаційної війни і порушення інформаційної безпеки, перебігу процесів 

сецесії, сепарації і іредентизму інформаційної сфери, що вимагає формування 

нових концептуальних засад впровадження інформаційної політики держави. 

Теоретичні положення дисертаційного дослідження спираються на 

фундаментальні роботи класиків філософської думки, присвячених осмисленню 

сутності інформаційного простору – С. К’єркегора, Ф. де Соссюра, 

М. Гайдеґґера, Г. Ґ. Ґадамера, М. Маклюена, Ж. Бодрійяра, Д. Белла, Й. Масуди, 

О. Тоффлера, Ю. Габермаса, М. Кастельса. 

У сучасній філософській думці пострадянського простору виділяються 

дослідження соціальних і технологічних аспектів розвитку інформаційного 

простору суспільства у роботах В. Баруліна, О. Панаріна, А. Назаретяна, 

С. Переслегіна. 

Діяльнісний підхід до дослідження якісних переходів у розвитку 

інформаційного простору суспільства представлений працями С. Рубінштейна, 

О. Леонтьєва, К. Альбуханової-Славської, О. Брушлинського. 

Синергетичний підхід до дослідження нелінійності розвитку 

інформаційного простору суспільства представлений роботами Г. Хакена, 
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М. Моісеєва, Р. Абдєєва, С. Капіци, С. Курдюмова, Г. Малинецького, 

О. Князєвої. 

Проблеми самоорганізації в розвитку інформаційного простору суспільства 

є об’єктом дослідження О. Богданова, У. Матурані та Ф. Варелі, Г. Васильєва та 

В. Келасьєва. 

Вплив глобальних економічних циклів та зміни соціально-технологічних 

укладів у розвитку інформаційного простору суспільства є визначеними 

Й. Шумпетером, М. Кондратьєвим, Д. Львовим, В. Яковцем, В. Лепським, 

О. Неклессою. 

Вагомий внесок у дослідження розвитку інформаційного простору 

суспільства був здійснений українськими дослідниками – В. Андрущенком, 

В. Бехом, В. Брязкун, В. Воронковою, С. Мартинюк, М. Михальченком, 

І. Предборською; синергетичний аспект розвитку представлений у роботах 

Л. Горбунової, Д. Дзвінчука, В. Лутай; проблеми простору суспільства 

розробляються В. Воловиком, В. Додоновою,  Р. Додоновим, М. Лепським, 

І. Надольним, Б. Новіковим, З. Самчуком. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до науково-дослідних та 

перспективного планів факультету соціології та управління і кафедри соціології 

Запорізького національного університету до науково-дослідних тем: 

№ 0109У002518 «Удосконалення методології соціального пізнання, змісту та 

методики викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах 

ВНЗ», затвердженої наказом МОН України № 1043 від 17.11.2008 року; 

держбюджетної теми № 15/11 № ДР0111У000106 «Соціологія політики: 

імітаційно-ігрове моделювання та прогнозування політичних ситуацій та 

процесів», затвердженої наказом МОН України № 177 від 30.11.2010 року; 

№0114U002660 «Стратегічне прогнозування політичних ситуацій та процесів», 

затвердженої наказом МОН України № 1193 від 25.10.1012 року. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є соціально-

філософський аналіз детермінант оптимізації розвитку інформаційного простору 

суспільства. 

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі наукові завдання: 

– проаналізувати ґенезу філософського осмислення розвитку 

інформаційного простору суспільства; 

– обґрунтувати методологічні принципи та підходи дослідження розвитку 

інформаційного простору суспільства; 

– експлікувати інформаційний простір як сферу буття соціальної матерії; 

– з’ясувати специфіку інформаційного розвитку як системоутворюючого 

процесу формування простору суспільства; 

– визначити стан розвитку інформаційного простору українського 

суспільства; 
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– установити детермінанти оптимізації розвитку інформаційного простору 

українського суспільства. 

Об’єкт дослідження – мисленнєві моделі розвитку інформаційного 

простору суспільства. 

Предмет дослідження – детермінанти розвитку інформаційного простору 

українського суспільства. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є комплекс 

підходів та принципів. Діалектичний підхід відбиває ключові протиріччя 

розвитку інформаційного простору суспільства у їх взаємообумовленості. 

Здійснення принципів єдності історичного і логічного є основою теоретичної 

концептуалізації дослідження історії осмислення інформаційного простору 

суспільства. Принцип сходження від абстрактного до конкретного 

відображається у послідовному вивченні теоретико-методологічних основ і 

застосуванні результатів у дослідженні сучасного стану інформаційного 

простору українського суспільства. 

Історико-генетичний підхід орієнтований на виявлення стадій розвитку 

інформаційного простору суспільства та процесу їх філософського осмислення, 

детермінант динаміки їх змін. Синергетичний підхід спрямований на 

дослідження процесів самоорганізації та організації в становленні суб’єктів 

інформаційного простору; особливостей розвитку інформаційного простору у 

фазовому режимі та режимі зі збуренням. 

Системний підхід здійснений у морфологічній (визначення елементного та 

компонентного складу, дослідження цілісності) генетичній (в історичному змісті 

еволюції та перспективних проблем майбутнього розвитку) і функціональній (у 

визначенні обумовленості та взаємозв’язку елементів простору) стадіях аналізу 

інформаційної системи суспільства, у якій інформаційний простір є результатом 

його діяльності. Діяльнісний підхід реалізований у визначенні специфіки 

суб’єкт-суб’єктних, суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-об’єкт-суб’єктних відносин. 

Інституційний підхід відображає особливості функціонування базових 

соціальних інститутів в інформаційному просторі та інформаційному часі 

суспільства, трансформацію їх функцій у системі зв’язків соціальний інститут-

держава-людина. 

Наукова новизна одержаних результатів, яка відображена в результатах 

дисертаційного дослідження, сформульована у таких положеннях, винесених до 

захисту: 

вперше: 

– виділена холістично-мейнстрімна стадія у новітньому розвитку 

інформаційного простору суспільства, що відображає його динамічний, цілісний 

і системний аспекти, та її сутнісні ознаки: віртуалізація, дігіталізація, апгрейд та 

інформаційний розрив; 

– виділений та охарактеризований мейнстрімний режим розвитку 

інформаційного простору як передумова переходу до шостого соціально-
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технологічного укладу, ядро якого утворює інтелектуально-когнітивна еліта, 

здатна до оволодіння новими контурами мислення і творчості, постійного 

відтворення та реалізації в діяльності нових відомостей і даних; 

удосконалено: 
– дефініцію інформації як соціально-філософського поняття, яке 

відображає феномен людського буття, що виражається в об’єктивації результатів 

діяльності людини у відомостях та даних задля передачі іншим суб’єктам, 

поставлення мети та здійснення дій суб’єкта; 

– визначення інформаційного простору суспільства як системи суспільних 

відносин, яка характеризується діалектичною єдністю об’єктивного та 

суб’єктивного, реального та ідеального, що виражені в атрибуціях протяжності, 

структурності, впорядкованості, взаємодії елементів, зв’язками із соціальним 

рухом та процесами, фіксує співіснування соціальних та предметних об’єктів і 

подій у системоутворюючому процесі об’єктивації результатів діяльності 

людини, виражених у формі відомостей та даних; 

дістало подальшого розвитку: 

– вивчення специфіки реалізації суб’єктності індивідуальних та 

колективних учасників діяльності в інформаційному просторі як носіїв 

перетворюючих змін, ініціаторів трансформації усталених діяльнісних практик 

та рушійної сили впровадження змін у глобальному масштабі; 

– рефлексія знання про сучасний стан інформаційного простору 

українського суспільства у відображенні протиріч між кількісними та якісними 

змінами, потенційними та актуальними станами, процесами організації та 

самоорганізації у його розвитку; 

– визначення детермінант оптимізації розвитку інформаційного простору 

українського суспільства у його поступовому переході до інтенсивного режиму 

функціонування і розвитку, збереженні цілісності простору та нівелюванні дії 

процесів інформаційної агресії, сепарації та іредентизму. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці цілісної 

концепції розвитку інформаційного простору суспільства. Отримані результати є 

основою для подальшого розв’язання нагальних теоретичних і практичних 

проблем, що постали перед ним: збереженні цілісності і суверенності; 

консолідації суб’єктів інформаційної діяльності; формуванні інтегрованої 

інформаційної системи; трансформації «наздоганяючого» режиму розвитку на 

інтенсивний. 

Результати дисертаційного дослідження мають практичне значення для 

викладання курсів «Соціальна філософія», «Розвиток інформаційного 

суспільства», «Соціологія управління», «Філософські проблеми управління», 

«Аналіз соціальних мереж». 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на кафедрах соціології, соціальної 

філософії та управління Запорізького національного університету, у доповідях – 
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на чотирьох міжнародних конференціях: IV «Соціально-економічні, політичні та 

культурні оцінки на рубежі двох тисячоліть» (Тернопіль, 2008); IV «Патріотичне 

виховання в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи» (Запоріжжя, 

2009); «Вдосконалення методології соціального пізнання, змісту та методики 

викладання філософських дисциплін на гуманітарних факультетах ВНЗ» 

(Запоріжжя, 2011); IV «Соціальне прогнозування та проектування: модернізація 

політичної системи України» (Запоріжжя, 2014); на одній регіональній: 

«Конференція студентів, аспірантів та молодих вчених» (Запоріжжя, 2008); на 

одній всеукраїнській конференції: І «Придніпровські соціально-гуманітарні 

читання» (Запоріжжя, 2012). 

Публікації. Основні висновки дисертації викладені в 13 наукових 

одноосібних публікаціях, з них 6 – у спеціалізованих фахових виданнях, з яких 1 

стаття опублікована у міжнародному науковому періодичному виданні з 

напряму, з якого підготовлено дисертацію, 2 статті опубліковані у фаховому 

виданні України, включеному до міжнародних наукометричних баз. 

Структура та обсяг роботи. Структура роботи зумовлена метою і 

завданнями дисертаційного дослідження та представлена вступом, трьома 

розділами, висновками і списком використаних джерел. Обсяг роботи складає 

185 сторінок друкованого тексту та 26 сторінок використаних джерел (280 

позицій). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У ВСТУПІ обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження, 

формулюються мета і завдання роботи, визначаються об’єкт і предмет, наукова 

новизна, теоретичне і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ СУСПІЛЬСТВА» 
визначено стадії філософського осмислення інформаційного простору 

суспільства, сформульовано дефініції ключових понять, обґрунтовано 

методологічні засади дослідження. 

У першому підрозділі «Ґенеза філософського осмислення інформаційного 

простору суспільства» визначаються етимологічні концепти поняття 

інформації; стадії та періоди осмислення інформаційного простору суспільства. 

У ході дослідження визначено три стадії становлення поняття. Латентна, 

основу якої утворює контактно-референтний спосіб передачі інформації, 

представлена локально-референтним та текстово-знаковим періодами. У межах 

локально-референтного періоду обґрунтовано специфіку суб’єкт-суб’єктної 

передачі інформації (Майтрайана-упанішада, буддизм, Лао-цзи, Чжуан-цзи, 

Йога-сутра, Конфуцій). 

У текстово-знаковому періоді відбувається філософське осмислення 

суб’єкт-об’єктної передачі інформації та засад тлумачення текстів (Платон, 

Аристотель, Августин, П. Абеляр, У. Оккам, Ф. Аквінський, М. Макіавеллі, 
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Т. Гоббс, Т. Кампанелла, Ф. Бекон, А. Шопенгауер, Ф. Шлейєрмахер, 

С. К’єркегор). 

Осмислення сутності простору та часу в межах стадії подано атомістичною 

(Левкіпп та Демокріт, Епікур, Лукрецій), субстанціональною (Р. Декрат, 

Б. Спіноза), механіко-математичною (І. Ньютон, Г. В. Лейбніц), суб’єктивно-

рефлексивною (Д. Локк), полісемічною (К. А. Гельвецій), апріорних форм 

чуттєвості (І. Кант), об’єктивно-ідеалістичною (Г. В. Ф. Гегель), біолого-

телеологічною (Е. Мах) концепціями. 

Концептуально-технологічна стадія визначається системним осмисленням 

інформаційного простору, суб’єкт-об’єкт-суб’єктної форми передачі відомостей, 

висуванням спеціально-наукових концепцій інформації: ноосферної 

(В. Вернадський, Т. де Шарден), комунікативної (Ф. де Соссюр, К. Ясперс, 

М. Маклюен, В. Налімов, Ю. Габермас), семіотичної (Р. Барт, Ю. Лотман), 

організаційної (У. Ліппман), кібернетичної (Н. Вінер), феноменологічної 

(А. Шюц). 

Множинність форм простору та часу розкривається у теорії відносності 

(А. Ейнштейн), концепціях екзистенційного (М. Гайдеґґер) феноменологічного 

(Ж. П. Сартр), герменевтичного (Г. Ґ. Ґадамер), інтуїтивістського (А. Бергсон) 

часу та простору. 

Холістично-мейнстрімна стадія визначає розвиток інформаційного 

простору суспільства як передумову цілісних, системних та динамічних 

суспільних змін в інформаційній (Й. Масуда), постіндустріальній (Д. Белл, 

О. Тоффлер, А. Ракітов, М. Кастельс) та постмодерністській (Ж. Бодрійяр) 

концепціях. Визначено, що сутнісними характеристиками стадії виступають 

процеси віртуалізації, дігіталізації, апгрейду та інформаційного розриву. 

Філософське осмислення детермінант оптимізації розвитку інформаційного 

простору українського суспільства ґрунтується на здобутках Ю. Бех, А. Бичко, 

І. Бичко, Т. Бутченка, В. Глазунова, О. Горпинич, В. Жадька, Л. Кривеги, 

О. Краснокутського, С. Кримського, В. Манжури, Т. Ніколаєвої, С. Подмазіна, 

М. Поповича, В. Скворця, В. Снєжка, В. Тарана, І. Утюж, В. Халамендик, 

І. Чайки, І. Шавкун та ін. 

У другому підрозділі «Методологічні принципи та підходи дослідження 

розвитку інформаційного простору суспільства» сформульовано синтетичні 

визначення понять «інформація» та «інформаційний простір суспільства», 

обґрунтовано методологічні засади дисертаційної роботи. 

Критично проаналізовано системно-кібернетичний, гносеологічний, 

діяльнісний, комунікативний, структурно-функціональний та ідеалістичний 

підходи до інформації. Інформацію визначено як соціально-філософське 

поняття, яке відображає феномен людського буття, вираженого в об’єктивації 

результатів діяльності людини у відомостях та даних задля передачі іншим 

суб’єктам, поставлення мети та здійснення дій суб’єкта.  
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У визначенні систематизовано такі родові характеристики: онтологічну (як 

діалектичну єдність об’єктивованого та суб’єктивованого); гносеологічну (як 

міру достовірного, об’єктивного та істинного відображення дійсності); 

праксеологічну (як логічну зв’язність та цілісність); аксіологічну (як можливість 

перетворення дійсності); комунікативну (як суб’єкт-суб’єктні, суб’єкт-об’єктні 

та суб’єкт-об’єкт-суб’єктні відносини); організаційну (як співвідношення 

внутрішніх та зовнішніх чинників розвитку). 

Розкрито зміст інформації через концепти «відомостей» та «даних», що 

дозволило розмежувати типи відносин в інформаційному просторі за критерієм 

сфери, стан якої вони відображають, та особливостями їх подальшого 

застосування, виділивши техніко-технологічну («дані») та соціокультурну 

(«відомості») сфери. 

Інформаційний простір суспільства визначено як систему суспільних 

відносин, яка характеризується діалектичною єдністю об’єктивного та 

суб’єктивного, реального та ідеального, що виражені в атрибуціях протяжності, 

структурності, впорядкованості, взаємодії елементів, зв’язками із соціальним 

рухом та процесами, фіксує співіснування соціальних та предметних об’єктів і 

подій у системоутворюючому процесі об’єктивації результатів діяльності 

людини, виражених у формі відомостей та даних. 

Сутнісні характеристики інформаційного простору суспільства 

представлено діалектичною єдністю об’єктивного та суб’єктивного у істинному 

та хибному відображенні реальності; діалектичною єдністю реального та 

ідеального у співіснуванні об’єктивованої та суб’єктивованої інформації; 

протяжністю як консолідацією суб’єктів взаємодії, мірою якої є ступінь охвату 

інформаційною технологією членів суспільства; структурністю як способом 

організації взаємодії елементів інформаційного простору; впорядкованістю як 

мережею поточно організованих каналів передачі інформації; взаємодією 

елементів як постійним обміном інформацією; зв’язком із рухом і процесами, що 

протікають у матеріальних системах як засобом впливу на розвиток суспільства і 

його елементів; ступенем охвату як можливістю долучення членів суспільства до 

інформаційного простору; насиченістю як локалізацією інформаційних зв’язків. 

Обґрунтовано методологічну базу дослідження, яку складають принципи 

єдності історичного та логічного, сходження від абстрактного до конкретного; 

діалектичний, історико-генетичний, синергетичний, системний, діяльнісний та 

інституційний підходи, застосування яких сприяє всебічному та цілісному 

розгляду розвитку інформаційного простору суспільства. 

У другому розділі «СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ПРОСТОРУ СУСПІЛЬСТВА» охарактеризовано інформаційний простір 

суспільства як сферу буття соціальної матерії та інформаційний розвиток як 

цілісну єдність процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання 

інформації. 
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У першому підрозділі «Інформаційний простір як сфера буття 

соціальної матерії» охарактеризовано інформаційний простір у єдності різних 

форм діяльності та специфічних відносин, обумовлених нею. Визначено коло 

індивідуальних та групових суб’єктів діяльності. Становлення особистості як 

суб’єкта діяльності відбувається в єдності процесів самоорганізації та організації, 

хаотичності та впорядкованості. Її діяльність є генетично пов’язаною з 

інформаційним часом як темпоральною орієнтацією на минуле, теперішнє або 

майбутнє в різних сценаріях розвитку. 

Групова суб’єктність детермінується цілісністю спільноти, регулярністю 

обмінів відомостями та даними, реалізацією дій, спрямованих на досягнення 

якісних змін у сферах соціокультурної або техніко-технологічної інформації. 

Державна суб’єктність репрезентована акумуляцією інформаційних ресурсів, 

функцією контролю та владними ресурсами впливу; суспільна – визначається 

єдністю інформаційної взаємодії груп та спільнот у їх самореалізації та 

виробленні альтернативних практик взаємодії між її членами; становлення 

людства як суб’єкта діяльності відбувається у формуванні єдиного 

загальносвітового інформаційного простору із подальшим метасинтезом 

накопичених відомостей та даних. 

Різноманіття форм подання інформації утворює інформаційні простори із 

специфічними характеристиками: віртуальний, що фрагментарно відображає 

реальність; інформаційно-психологічний із суб’єктивно важливими відомостями 

та даними; семіотичний із представленням інформації у формі, що потребує 

додаткової інтерпретації закладеного смислу; когнітивний із відомостями та 

даними, що відображають результати пізнання; кібернетичний як симулятивну 

реальність, що є фантастичним відображенням світу; мережевий як 

багатоцентрову концентрацію потенційно корисних відомостей та даних; 

комунікативний як забезпечення обміну відомостями та даними між членами 

суспільства. 

У другому підрозділі «Інформаційний розвиток як системоутворюючий 

процес формування простору суспільства» визначено особливості перебігу 

процесів інформаційного виробництва та відтворення, режими функціонування 

та розвитку інформаційного простору суспільства. 

Використання інформації як ресурсу суспільного розвитку представлено 

єдністю процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Виробництво 

інформації подане цілеспрямованим продукуванням інформації змістовної та її 

перетворених форм. Перетворені форми інформації визначаються трьома 

характеристиками: розривом між змістом та формою явища, яке вони 

відображають; відокремленим існуванням форми, що здатна змінюватись 

незалежно від реальних змін явищ, які вона відображає; трансформацією 

реальних відносин на псевдо відносини. В сучасному інформаційному просторі 

зазначеним характеристикам відповідають симулякри, містифікації та меми. 

Особливістю розповсюдження перетворених форм є самотрансляція, 
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фрактальність та експоненційний розподіл. Залежно від домінуючої форми 

подання інформації в суспільстві та механізмів її трансляції, виробництво 

перетворених форм представлене одиничним, серійним та масовим типами. 

Конфігурація процесів виробництва, розподілу, обміну і споживання 

формує інформаційні системи латентні, інтегровані, «донорства» та «рецепції». 

Відтворення систем представлене у формах простого замкненого як 

характеристики латентних систем; простого відкритого для інтегрованих систем, 

що перебувають у рівноважному стані; розширеного експансивного для систем-

донорів, що активно транслюють відомості та дані за межі власного суспільства 

та розширеного наздоганяючого відтворення для систем-реципієнтів, що 

акумулюють зовнішню інформацію за умов нестачі внутрішньої. 

Функціонування та розвиток інформаційного простору суспільства 

розглянуті як іманентні, емерджентні та трансцендентні процеси, що мають 

прояв у таких режимах: стабільному та фазовому як мірі впорядкованості 

відомостей та даних; екстенсивному та інтенсивному як просторовій локалізації 

інформації та інформаційних технологій; режимах «із запізненням» та 

«мейнстрім» як темпоральному вимірі циркуляції інформації; застійному режимі 

та режимі зі збуренням як динаміці змін відомостей та даних. 

У третьому розділі роботи «НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА» 
визначено стан інформаційного простору українського суспільства та 

детермінанти оптимізації його розвитку. 

У першому підрозділі «Стан розвитку інформаційного простору 

українського суспільства» визначено, що трансформація сутнісних 

характеристик інформаційного простору представлена змінами його 

протяжності, структурності та впорядкованості, рівня організації, насиченості та 

взаємодії між його елементами. Інформаційному простору українського 

суспільства властиве домінування суб’єкт-об’єктно орієнтованих відносин. 

Специфікою суб’єктності в інформаційній взаємодії є розповсюдження 

деструктивних практик та неповна актуалізація інформаційного ресурсу; 

диференціація діяльності груп та організацій у відповідності до форми їх 

організації; фрагментарно врегульована діяльність з нормативно-правового 

забезпечення та захисту учасників інформаційної взаємодії державою; 

розповсюдження державо-центричних практик та системи заборон у становленні 

інформаційної суб’єктності суспільства. 

Встановлено, що функціонування різних типів інформаційних просторів в 

Україні має прояв у такому: агресивній експансії віртуального з боку іноземних 

резидентів, що посилює його залежність від зовнішніх джерел; ірраціоналізації і 

редукції інформаційно-психологічного із поширенням адиктивних станів 

особистості; уніфікації інституціоналізованих і плюралізації 

неінституціоналізованих практик взаємодії в семіотичному; віртуалізації з 

одночасною втратою цілісності та фрагментацією у когнітивному; симуляції і 
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маніпулюванні реальністю в кібернетичному; трансформації соціальної 

морфології у мережевому просторі, а також самоконсервації і самостабілізації 

комунікативного простору, що уповільнюють темпи інформаційного розвитку. 

Інформаційна система України є системою-реципієнтом із простим 

відкритим типом відтворення, помірно розвиненим інформаційним 

виробництвом, сегментованим розподілом, диспропорційним обміном і 

особистісно-орієнтованим споживанням. Рівень капіталізації інформації є 

низьким і відображає частково сформовану орієнтацію на її розгляд як ресурсу 

економічного та суспільного розвитку.  

Інформаційному простору українського суспільства властивий 

інформаційний розрив, що має прояв у сталому диспропорційному 

співвідношенні носіїв друкованої та візуальної культури. Сталість розриву 

забезпечується пасивним опором змінам як проявом механізмів самозбереження 

внутрішнього інформаційного простору особистості та спільноти. Режим 

функціонування є режимом екстенсивного наздоганяючого розвитку із частково 

впорядкованою взаємодією суб’єктів, локалізованою інформаційною 

взаємодією, інформаційним лагом і техніко-технологічною спрямованістю. 

У другому підрозділі «Детермінанти оптимізації розвитку 

інформаційного простору українського суспільства» визначено комплекс 

детермінант, що спрямовані на збереження його цілісності та переведення у 

інтенсивний режим функціонування та розвитку. 

Переведення простору у режим інтенсивного розвитку передбачає 

поступову реалізацію системних змін: інтенсифікацію і збалансованість 

протікання процесів дігіталізації, віртуалізації та апгрейду, які відповідно 

забезпечують кількісне та якісне зростання відомостей та даних в просторі, його 

змістовне наповнення; прискорення перебігу та ускладнення системи взаємодій 

між суб’єктами, швидкості реалізації структурних змін у просторі. 

Актуалізація діяльності суб’єктів детермінована діалектичним зв’язком між 

можливістю та дійсністю, яка протікає в спонтанній та організованій формах, 

забезпечуючи прогресивний розвиток. Особливого значення набуває суспільство 

в цілому та діалектика держави і громадянського суспільства у формуванні 

національної ідеї і загальної солідарності. 

Трансформація інформаційної системи передбачає збалансування 

співвідношення внутрішньої та зовнішньої інформації; розвиток національного 

інформаційного виробництва; заміну споживчої світоглядної орієнтації щодо 

відомостей та даних на продуктивну; подолання техніко-технологічного та 

соціокультурного аспектів інформаційного розриву; подолання 

фрагментованості інформаційного простору; розвиток системи безпеки від дій 

інформаційної агресії та експансії. 

Впровадження змін зв’язується із залученням інвестицій до інформаційної 

сфери, збільшенням рівня інформаційної та комп’ютерної грамотності населення 

країни, вдосконаленням законодавчої бази, реалізацією єдиної державної 
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політики в інформаційній сфері, синхронізацією українського простору і 

загальносвітових інформаційних процесів. Зазначені заходи мають забезпечити 

прогресивний розвиток простору із відходом від інформаційної периферії і 

інтеграцією до інформаційних центрів світу. 

ВИСНОВКИ 

Результатами дисертаційного дослідження є теоретичне узагальнення та 

розв’язання наукових завдань, пов’язаних із соціально-філософським 

осмисленням інформаційного простору суспільства, характеристикою його як 

сфери буття соціальної матерії, розгляду особливостей інформаційного розвитку, 

визначенням стану та детермінант оптимізації розвитку інформаційного 

простору українського суспільства. Результати розв’язання поставлених у ході 

проведення дослідження завдань представлені у такому: 

1. Дослідження ґенези філософського осмислення інформаційного 

простору суспільства дозволило виділити послідовну зміну трьох стадій. 

Установлено, що обґрунтування суб’єкт-суб’єктної та суб’єкт-об’єктної форми 

передачі інформації відбувається у латентній стадії; суб’єкт-об’єкт-суб’єктної у 

концептуально-технологічній; їх цілісність та нерозривність у холістично-

мейнстрімній. Сутнісними характеристиками останньої стадії є віртуалізація як 

інтегральне поєднання відомостей та даних із технологією; дігіталізація як 

технологізована форма представлення інформації; апгрейд як посилення 

когнітивних характеристик шляхом додавання інформаційної технології; 

інформаційний розрив як система нерівностей між членами спільнот. 

2. Формулювання системної дефініції інформації ґрунтується на 

критичному аналізі здобутків системно-кібернетичного, гносеологічного, 

діяльнісного, комунікативного, структурно-функціонального та ідеалістичного 

підходів. Інформацію визначено як соціально-філософське поняття, яке 

відображає феномен людського буття, що виражається в об’єктивації результатів 

діяльності людини у відомостях та даних задля передачі іншим суб’єктам, 

поставлення мети та здійснення дій суб’єкта. У визначенні систематизовано 

онтологічну, гносеологічну, праксеологічну, комунікативну та аксіологічну 

родові характеристики інформації. 

3. Синтетична дефініція інформаційного простору суспільства відображає 

його сутність як сфери буття соціальної матерії. Інформаційний простір 

суспільства визначено як систему суспільних відносин, яка характеризується 

діалектичною єдністю об’єктивного та суб’єктивного, реального та ідеального, 

що виражені в атрибуціях протяжності, структурності, впорядкованості, 

взаємодії елементів, зв’язками із соціальним рухом та процесами, і фіксує 

співіснування соціальних та предметних об’єктів і подій у системоутворюючому 

процесі об’єктивації результатів діяльності людини, виражених у формі 

відомостей та даних. Виявлено специфічні характеристики інформаційних 
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просторів із домінуванням соціокультурної та техніко-технологічної інформації: 

віртуального, інформаційно-психологічного, семіотичного, когнітивного, 

кібернетичного, мережевого, комунікативного. 

4. Рівень суб’єктності в інформаційному просторі суспільства 

обумовлений спрямованістю на досягнення нового якісного стану та 

відбивається в особистісній, груповій, державній, суспільній та 

загальнолюдській суб’єктності. Виявлено, що актуалізація індивідуальної та 

колективної суб’єктності має автопоезну природу, орієнтує перетворюючу 

діяльність, спрямовану на зміну станів об’єктів впливу; сприяє консолідації і 

трансформує ціннісні та світоглядні орієнтації членів спільноти; змінює 

темпоральні орієнтації і практики колективної взаємодії. 

5. Цілеспрямоване продукування відомостей та даних пов’язане із 

виробництвом інформації, де втрата міри між об’єктивним та його 

відображенням призводить до трансляції перетворених форм інформації і 

формування викривленого образу дійсності в суспільній свідомості. Показано, 

що передумовою появи перетворених форм інформації є інституційно закріплена 

в сфері суспільних відносин деформована діяльність суб’єкта, свідоме 

викривлення дійсності агентами впливу або спонтанний наслідок деструкції 

процесу селекції соціокультурної інформації. В залежності від типу розвитку 

конкретного суспільства, виробництво представлене одиничним, серійним та 

масовим типами. 

6. Розвиток інформаційної системи розглянуто в єдності процесів 

виробництва, розподілу, обміну та споживання інформації. Доведено, що 

співвідношення зазначених процесів формує усталені конфігурації, які можуть 

бути визначені як інформаційна латентність, інформаційне донорство, 

інформаційна рецепція та інформаційна інтеграція. Функціонування та розвиток 

зазначених систем відбуваються за типами простого замкненого та відкритого 

відтворення, що є покажчиком ступеня участі системи у глобальних 

інформаційних процесах; розширеного експансивного та «наздоганяючого» 

відтворення як міри активності та спрямованості її розвитку. 

7. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору 

представлені стабільним, фазовим, екстенсивним, інтенсивним типами, 

режимами «із запізненням», «застійним», «зі збуренням» та «мейнстрім». 

Установлено, що мейнстрімний режим розвитку базується на надшвидких 

змінах та переході системи у якісний стан, аналоги якого не є відомими, 

формуванні укладу, ядро якого утворює інтелектуально-когнітивна еліта, здатна 

до оволодіння новими контурами мислення і творчості. Інформаційний простір у 

режимі перетворюється на цілісний, динамічний та насичений, його зміст 

адекватно відображає об’єктивну реальність, а ритм інформаційного часу 

визначає темп соціального часу в цілому. 

8. Досліджено сучасний стан розвитку інформаційного простору 

українського суспільства. Становлення інформаційної суб’єктності особистості, 



13 

груп та організацій, держави та суспільства відбувається в умовах домінування 

суб’єкт-об’єктно орієнтованих відносин. Функціонування інформаційних 

просторів реалізується в умовах здійснення інформаційної експансії, 

маніпулятивного та симулятивного впливів засобів масової інформації, 

особистісно орієнтованого споживання відомостей та даних. Інформаційна 

система є системою-реципієнтом із простим відкритим відтворенням, режим 

функціонування та розвитку якої можна визначити як екстенсивний за 

наздоганяючим сценарієм. 

9. Визначено необхідність системних змін у розвитку інформаційного 

простору українського суспільства, детермінантами яких виступають 

гармонізація взаємодії інститутів держави та громадянського суспільства, 

формування заходів із захисту національного інформаційного середовища та 

механізмів гарантування збереження інформаційної безпеки суспільства, 

капіталізації інформаційної сфери, збільшення рівня інформаційної та 

комп’ютерної грамотності населення країни, його інтелектуалізації та 

когнітивізації, вдосконалення нормативної бази, реалізації єдиної політики 

держави та соціального контролю громадянського суспільства у сфері 

інформаційного розвитку. 
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АНОТАЦІЯ 

Сорокіна О. С. Розвиток інформаційного простору суспільства. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. – Запорізький 

національний університет, Запоріжжя, 2015. 

У дисертації розкрито сутність інформації як соціально-філософського 

поняття в онтологічному, гносеологічному, праксеологічному, комунікативному 

та аксіологічному аспектах. Виділено стадії філософського осмислення та 

сформульовано синтетичне визначення інформаційного простору суспільства. 

Розглянуто специфіку суб’єкт-суб’єктних, суб’єкт-об’єктних та суб’єкт-об’єкт-

суб’єктних відносин. Виділено типи інформаційних систем у глобальному 

вимірі, особливості їх відтворення. Інформаційну систему представлено єдністю 

процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання. Охарактеризовано 

режими функціонування та розвитку інформаційного простору суспільства. 

Проаналізований сучасний стан інформаційного простору українського 

суспільства та детермінанти оптимізації його розвитку. 

Ключові слова: інформація, інформаційний простір, інформаційний час, 

режим розвитку, інформаційне виробництво, інформаційне відтворення. 

АННОТАЦИЯ 

Сорокина А. С. Развитие информационного пространства общества. – 

Рукопись. 
Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.03 – социальная философия и философия истории. – 

Запорожский национальный университет, Запорожье, 2015. 

Выделены три последовательно сменяющиеся стадии философского 

осмысления информационного пространства общества с обоснованием форм 

передачи информации: субъект-субъектной и субъект-объектной в латентной 

стадии; субъект-объект-субъектной в концептуально-технологической; 

обоснована их целостность и неразрывность в холистически-мейнстримной. 

Сущностными характеристиками последней стадии выступают виртуализация 

как интегральное объединение сведений и данных с технологией; дигитализация 

как технологизированная форма представления информации; апгрейд как 

усиление когнитивных характеристик в процессе использования 

информационных технологий; информационный разрыв как система неравенств 

между членами сообществ, которая формируется вследствие неодинаковых 

возможностей доступа к информации. 

В диссертации раскрывается сущность информационного пространства 

общества как социально-философского понятия, системы общественных 
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отношений, которая характеризуется диалектическим единством объективного и 

субъективного, реального и идеального, выраженных в атрибуциях 

протяженности, структурности, упорядоченности, взаимодействия элементов, 

связи с социальным движением и процессами, а также фиксирует 

сосуществование социальных и предметных объектов и событий в 

системообразующем процессе объективации результатов деятельности человека, 

выраженных в форме сообщений. 

Определено соотношение активности и деятельности в информационном 

пространстве общества. Раскрыта специфика реализации субъектности 

личности, группы, государства, общества и человечества в субъект-субъектных, 

субъект-объектных и субъект-объект-субъектных отношениях. Выделены 

специфические характеристики информационных пространств с преобладанием 

технико-технологической (кибернетическое, сетевое, коммуникативное) и 

социокультурной (виртуальное, информационно-психологическое, 

семиотическое, когнитивное) информации. 

Показано, что отсутствие меры между объективными процессами и их 

отражением выступает предпосылкой появления превращенных форм 

информации с формированием искривленного образа реальности в 

общественном сознании. Информационная система рассмотрена в единстве 

процессов производства, распределения, обмена и потребления информации, 

формирующих устойчивые конфигурации, представленные информационной 

латентностью, информационным донорством, информационной рецепцией и 

информационной интеграцией. Функционирование и развитие указанных систем 

протекает в формах простого закрытого и открытого воспроизводства как 

показателя степени ее участия в глобальных информационных процессах; 

расширенного экспансивного и «догоняющего» воспроизводства как меры 

активности и направленности ее развития. 

Режимы функционирования и развития информационного пространства 

представлены стабильным, фазовым, экстенсивным, интенсивным, застойным 

типами, режимами «с отставанием», «с возмущениями», «мейнстрим». Ядро 

режима «мейнстрим» характеризуется повышенной скоростью реализации 

изменений; переходом системы в качественно новое состояние, аналоги 

которого не являются известными; формированием интеллектуально-

когнитивной элиты, способной к овладению новыми контурами мышления и 

творчества. Характеристиками информационного пространства в режиме 

являются целостность, динамичность, насыщенность, адекватное отображение 

реальности, определяющая роль ритма информационного времени в темпе 

времени социального. 

Современное состояние информационного пространства украинского 

общества сопровождается становлением индивидуальной и коллективной 

информационной субъектности, которая протекает в условиях доминирования 

субъект-объектных отношений. Функционирование информационных 
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пространств протекает в условиях информационной экспансии, 

манипулятивного и симулятивного влияний средств массовой информации, 

доминирования личностной ориентации в потреблении сведений и данных. 

Информационная система определяется как система-реципиент с простым 

открытым воспроизводством и экстенсивным «догоняющим» режимом 

функционирования и развития. 

Детерминанты развития информационного пространства украинского 

общества представлены гармонизацией взаимодействия институтов государства 

и гражданского общества, формированием механизмов защиты национального 

информационного пространства, гарантирования информационной безопасности 

общества, капитализации информационной сферы, увеличения уровня 

компьютерной грамотности населения, его интеллектуализации и 

когнитивизации, усовершенствования нормативной базы, реализации единой 

политики государства и социального контроля гражданского общества в сфере 

информационного развития. 

Ключевые слова: информация, информационное пространство, 

информационное время, режим развития, информационное производство, 

информационное воспроизводство. 

SUMMARY 

Sorokina O. S. The Development of Social Information Space. – Manuscript. 

Dissertation for a degree of Candidate of Philosophical Sciences on speciality 

09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhzhya, 2015. 

The thesis discovers the essence of information as social philosophical concept in 

ontological, gnosiological, axiological, praxeological and communication aspects. The 

stages of philosophical interpretation are selected, synthetic definition of social 

information space is formulated. The specific subject-subject, subject-object and 

subject-object-subject relations are analyzed. The types of information system 

reproduction in global dimension are selected. The information system is presented as 

unity of production, distributing, exchange and consumption. The modes of functioning 

and development of social information space are described. The modern state of social 

information space of Ukrainian society and determinants of optimization of the 

development is selected. 

Key words: information, information space, information time, information mode, 

communication technology, information production, information reproduction. 
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