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Сучасна світова система переживає комплексну системну кризу, спричинену 
внутрішніми  закономірностями і тенденціями її функціонування. У статті 
проаналізована низка дискусійних питань, які стосуються інформаційної еволюції. 
Розглянуто позитивні і негативні аспекти впровадження інформаційних 
технологій. 
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Світовий суспільний розвиток характеризується тенденціями розбудови 
інформаційного суспільства, які кардинально змінюють традиційний суспільний 
устрій, посилюють глобалізацію економіки і політичних впливів, активізують 
процеси якісних перетворень в науці, освіті, культурі, громадському житті. 
Становлення інформаційного суспільства – факт неминучий і необхідний, що надає 
величезні переваги функціонування соціуму. Одночасно масштабність цього 
утворення, стрімкість його розвитку виявляють і певне відставання суспільної 
свідомості від тих змін, які вже відбулися або  відбуваються на наших очах. У 
результаті інформаційний простір розглядається або як позитивне явище, або, 
навпаки, як фактор, що негативно впливає на людську культуру. Цим визначаються 
актуальність та особлива важливість ролі культури в сучасному інформаційному 
суспільстві. Основним чинником розвитку глобалізації стала науково-технічна 
революція, особливо розвиток світової системи інформації, поширення Інтернету, 
який зробив можливим миттєвий зв'язок між людьми в різних кінцях світу і усунув 
перешкоди на шляху розповсюдження будь-якої інформації. Динаміка стає однією з 
сутнісних ознак сучасності, а сьогоденність ставить перед суспільством виклики, 
відповідати на які стає все складніше, адже у характеристиках сучасного 
суспільства, яке розвивається в умовах стрімких глобалізаційних трансформацій, 
зазначається його стійкий мережний характер. Все це призводить до появи дискусій 
щодо біфуркаційного механізму подальшого соціокультурного розвитку людства.  
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Метою статті є розгляд розвитку інформаційних технологій як невід’ємної 
компоненти сучасного інформаційно-комунікаційного суспільства та можливі 
наслідки впливу інформаційної еволюції на суспільну свідомість.  

Величезний потенціал – як позитивний, так і негативний – соціокультурної  
складової  процесів «інформаційної  технологізації» вже давно усвідомлений у 
розвинених країнах. Поняття «інформаційне суспільство» у цих країнах «першого 
світу» сприймається й розцінюється передусім як гуманітарна  категорія, що описує 
якісні суспільні трансформації, зміщення акцентів з виробничої до невиробничої 
сфер, зміну характеру інформаційних потоків, групових та індивідуальних 
ідентичностей. Відповідно, турбуючись про належний розвиток ІТ, інформаційно 
розвинені країни у своїй державній політиці впродовж тривалого часу (від початку 
90-х років) приділяють основну увагу підходам, які дозволили б відслідковувати і 
контролювати суспільні зміни, спричинені ІТ [4, с. 4].  

Відомий канадський дослідник М. Маклюен, керуючись технологічним 
детермінізмом, пропонує поділ історії на чотири епохи: ера племінних спільнот, ера 
освіти, ера друкування книг та ера електронних засобів комунікації. М. Маклюен 
стверджує, що перехід від однієї ери в іншу відбувається тоді, коли технологія 
комунікації досягає певного рівня розвитку. Вирішальними нововведеннями, які 
вплинули на спосіб життя людини, на думку вченого, є фонетичний алфавіт, преса і 
телеграф. Сьогодні ж засоби масової інформації радикально змінили не тільки 
спосіб життя, але і саму людину, її манеру мислити, відчувати, діяти. 

Як показує досвід, сучасну ситуацію характеризує такий рівень внутрішньої 
інтеграції соціальної системи, пов'язаний передусім із розвиненими до кінця XX 
століття новими можливостями комунікації (електронні засоби інформації, 
Інтернет, телебачення, радіо, супутниковий зв'язок тощо), коли концепції, уявлення 
та ідейно-ціннісні орієнтації практично з моменту свого виникнення отримують 
необмежене поширення в масовій свідомості. Отже, саме проблема комунікації стає 
однією з основних проблем сучасності.  

Універсалізація знакових систем та вдосконалення технічних засобів масової 
комунікації дозволяє значно прискорити поширення інформації, що в кінцевому 
рахунку веде до процесів внутрішньої інтеграції суспільства в глобальному 
масштабі. Глобалізація комунікації – це граничне розширення того простору, в 
якому відбуваються різні види спілкування [7].  

Серед головних продуктів глобалізації комунікації експерти називають 
наступні: 

руйнування цензури; 
інформаційне перевантаження; 
демократизація інформації; 
повноваження людей з інформаційним доступом.  
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Більшість науковців погоджується з тим, що використання нових 
інформаційних технологій уможливило маніпулювання суспільною свідомістю. 
Інформаційні еволюції як процес розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій впливають на зміну сприйняття індивідуумом, і відповідно, на увесь 
соціум як набір індивідів. Так, соціолог Д. Белл наголошує на тому, що ми неминуче 
починаємо брати якості тих технологій, які використовуємо. Механічні годинники, 
що увійшли до звичного ужитку в XIV столітті, є яскравим прикладом цього. 
Історик і культуролог Л. Мамфорд в книзі «Техніка і цивілізація» описав, як 
годинники відокремили час від подій людського життя і породили віру в 
незалежний світ математично вимірюваних послідовних дій: абстрактне середовище 
часових відрізків стало контрольною точкою і для дій, і для думок. Процес адаптації 
до нових інтелектуальних технологій відбивається навіть у зміні мовних метафор: 
коли з'явилися механічні годинники, люди говорили відносно до себе, що їхній 
мозок працює «як годинниковий механізм». Сьогодні в епоху програмного 
забезпечення прийнято вважати, що він працює «як комп'ютер». 

Втім, дослідники вважають, що зміни відбулися на набагато більш глибокому 
рівні, ніж мовні метафори. Все більш очевидними стають і чисто фізичні зміни в 
зовнішності людей, за які відповідальна інформаційна революція XX століття. У 
сучасних людей значно покращилася дрібна моторика рук, подовжився великий 
палець – все це так чи інакше пов'язане з появою різних пристроїв: від пульта 
дистанційного керування до телефону з сенсорним екраном. 

За даними фахівців Інституту проблем глобалізації, розвиток сучасних 
інформаційних технологій призвів до принципово нових явищ, що колосально 
впливають на весь майбутній розвиток людства. Це, зокрема: 

виникнення «метатехнологій», застосування яких забезпечує стратегічне 
підкорення розробнику; 

переорієнтація технологій із формування потрібних матеріальних предметів на 
формування потрібного типу свідомості і культури; 

відносне знецінення традиційних технологій; 
виникнення інформаційного суспільства, в якому гроші поступаються своїм 

значенням технологіям [1]. 
Отже, сучасних споживачів інформації чекає дуже різноманітне майбутнє. Про 

можливі проблеми вчені застерігали людство вже давно: коли людина починає 
покладатися на комп'ютери як на засіб пізнання світу, її власний розум спрощується 
до розмірів штучного інтелекту. 

Вищезгаданий М. Маклюен ще в 1960-х висловив думку, що ЗМІ не є 
пасивними джерелами інформації: вони не тільки поставляють матеріал для думки, 
але й формують процес думки. Та він не єдиний, хто так вважає. Так, у 2008 році 
журнал The Atlantic (у якому, власне, розбираються зміни у способах споживання 
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інформації у цифровому столітті) опублікував статтю американського письменника 
Н. Карра, який заявив, що Google позбавляє людей незалежного мислення. Автор 
матеріалу скаржиться не тільки на почуття прокрастинації, що все частіше 
зустрічається, але й на зміну звичок медіаспоживання: він не може читати книги – 
навіть об'ємні статті піддаються насилу. Чим частіше він використовує Інтернет, 
тим більше зусиль йому доводиться докладати, щоб не втратити концентрацію, 
читаючи довгі тексти. Основну причину автор вбачає у тому, що Інтернет проник в 
повсякденне життя і замінив всі інші медійні канали: мозок тепер очікує 
надходження інформації в тому вигляді, в якому її поширює мережа – у вигляді 
стрімкого потоку частинок [6].  

З огляду на це не можна не визнати, що можливість негайно отримати все те, 
що раніше перебувало в розрізненому вигляді в різних джерелах, не може не 
позначатися на медіаспоживанні пересічної людини. Наприклад, у розвинених 
країнах діти з початкової школи знайомляться з комп'ютерними технологіями та 
оволодівають мистецтвом пошуку в Інтернеті, тому довгі статті – так звані 
«longreads» – в їх очах втрачають свою цінність. 

Соціальні медіа – форуми, блоги і соціальні мережі – активно стирають межу 
між діалогом, який так подобався Платону, і письмовою мовою. Фізичне 
збереження і масова доступність сказаного, яку забезпечило книгодрукування, 
отримали в Інтернеті своє нове втілення: написане більше нікуди не зникає, 
принаймні доки існує хостинг. Спеціалісти наголошують на те, що інформаційна 
еволюція зробила життєві цикли знань дуже короткими, що врешті-решт призвело 
до потреби механічного вивчення лише для того, щоб йти в ногу з часом.  

Сьогодні Інтернет став універсальним комунікаційним середовищем, 
провідником великої кількості інформації. Існує безліч переваг швидкого доступу, 
вони давно описані й належним чином шануються. Інтернет може бути величезним 
благом для мислення, якщо використовувати його належним чином.  

Світ знаходиться на етапі серйозної ресоціалізації суспільства, коли сучасні 
комунікаційні можливості дозволяють людям формувати нові соціальні 
конфігурації. Якщо цими процесами не управляти, то вони можуть самі стихійно 
управляти суспільством. Організоване знання є потужнішою силою, ніж сила 
натовпу. Яскравим прикладом цього може бути використання технології 
краудсорсингу, що є продуктом сучасного інформаційного суспільства, у якому 
індивіди бажають одержувати вигоду від нових інформаційно-комунікативних 
можливостей. Саме  розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє 
залучати до роботи великі групи людей на основі краудсорсингу. У 2006 році Д. Хау 
вперше використав термін «краудсорсинг» для позначення мережевих технологій, 
що дозволяють залучати користувачів Інтернету до рішення яких-небудь завдань. У 
своїй статті «The Rise of Crowdsourcing», опублікованій в журналі Wired, Д. Хау 
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зазначає, що, на відміну від аутсорсингу, який не значно відрізняється від 
звичайного найму, краудсорсинг полягає в залученні людей ззовні та їх участі в 
творчому спільному процесі на принципах відкритого входу [5].  

Ідея «краудсорсингу» не є новою, проте саме Інтернет зробив цей метод 
дешевим і загальнодоступним в десятках галузей людських знань. Популяризація 
ідеї, яка лежить в основі «краудсорсингу», почалася ще до винаходу самого терміну. 
У 2004 році журналіст Д. Шуров'єскі опублікував книгу «Мудрість натовпу», 
заявивши, що за правильно заданих умов, пошук вирішення проблеми з опорою на 
сукупні знання багатьох людей може бути ефективнішою методикою, ніж 
використання знань і досвіду декількох із них: експерти, навіть найрозумніші, 
завжди будуть більш обмежені, ніж тисячі ентузіастів. Д. Шуров'єскі зазначає, що 
натовп може бути розумним при дотриманні низки умов: він має бути 
різноманітним, децентралізованим і мати можливість висловити свою думку в 
єдиний вердикт [3].  

Так, у 2010 році на традиційній публічній лекції в МГУ провідний російський 
фахівець із берестяних грамот і староруської мови А. Залізняк розповідав про 
результати чергової берестологічної експедиції, згадавши про лінгвістичну 
проблему, яку поставила перед учасниками розкопок чергова знахідка. Для її 
вирішення археологам знадобилося декілька днів на роздуми та дзвінки фахівцям, 
тому що Інтернету в місці проведення розкопок не було. Поставивши дану 
проблему перед переповненою потоковою аудиторією, ефект був несподіваний: в 
аудиторії миттєво почався обмін репліками, і нарешті, знайшлася хороша гіпотеза. 
Тільки там, де ідеї учасників поширювалися миттєво, цей процес зайняв декілька 
хвилин. 

Епізод на лекції може бути ілюстрацією того, наскільки соціальні мережі 
виявляються ефективні як мінімум в якості альтернативи автоматизованому 
комп'ютерному пошуку. Отже, неможливо не згадати платонівську тезу про те, що 
саме успішне використання пам'яті сприяє ухваленню правильних рішень. 

Одним із ключових моментів трансформації інформаційного суспільства є 
когнітивні можливості людей та їхній комунікативний потенціал. Фахівці 
наполягають на тому, що  кожна особистість повинна виявити себе, оскільки, 
формуючи мережі й підтримуючи їх відповідною інформацією, людина одержує 
множинні переваги; кожна особистість повинна відігравати активну роль в уже 
створених співтовариствах або започатковувати власні. 

 В умовах, коли ніщо не гальмує комунікацію, діяльність, спрямована на 
створення ідей, текстів, зображень, інженерних рішень, отримує величезний ресурс 
для розвитку. Виникають так звані відкриті платформи: для інженерів-
проектувальників стає звичайною практикою розробляти однаковий зразок у 
цифровому просторі в реальному часі так, немов вони знаходяться поряд; при цьому 
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в реальності учасники роботи можуть знаходитися за тисячі кілометрів один від 
одного. Коли рівень взаємної довіри між нефаховими учасниками такого проекту 
високий, а інтереси єдині, його предметом може стати будь що. Так, наприклад, 
сталося в Ісландії, яка, потрапивши в 2008 році під удар кризи, усією країною 
змінила уряд і найвищі органи фінансового управління та переписала конституцію в 
режимі прозорості, відкритості Інтернет-трансляцій [3]. 

Фахівці прогнозують, що в найближчі десять-двадцять років інформаційна 
еволюція викличе появу нових бізнес-моделей, які істотно трансформують світ. 
Можна навіть простежити механізм розвитку подібних моделей. Так, реміснича 
епоха мала передбачала зосередженість усього вирибництва в одних руках – це 
селфсорсинг. Індустріальна епоха призвела до розподілу праці – інсорсингу. 
Постіндустріальне суспільство запропонувало аутсорсинг, коли послуги стали 
виводитися за рамки одного підприємства, формуючи, таким чином, сервісну 
економіку. Інформаційна епоха відкрила дорогу краудсорсингу. Питання далекого 
майбутнього: прямий зв'язок технології і нервових закінчень. У цьому випадку буде 
вирішено питання безсмертя і переселення у віртуальний світ. Тобто, сучасних 
споживачів інформації чекає дуже різноманітне майбутнє, проте припущення про 
те, що буде тільки краще, якщо мозок буде посилено штучним інтелектом, викликає 
занепокоєння.  

Отже, сучасність характеризується двома типами змін – трансформацією 
суспільства та трансформацією свідомості людей. Інформаційні технології 
продукують новий тип суспільства – мережевий. Цей процес є продуктом сучасного 
суспільства, у якому індивіди можуть одержувати вигоду від нових інформаційно-
комунікативних можливостей. Фахівці розглядають інформаційну еволюцію не 
тільки як сплав позитивних моментів, але і як добу розколотих комунікацій: світ 
став більш фрагментованим і роз'єднаним, у ньому переважають нав'язані образи; 
комунікативний простір комерціалізований, продукуються нові взаємини між 
простором і часом. Спеціалісти наголошують на загрозу суспільству з боку 
інформаційних технологій: сучасне інформаційне суспільство трансформувалося в 
інформаційно-комунікативне, в якому базовою цінністю є не знання, не інформація, 
а комунікація між соціальними групами й окремими індивідами. Прискорений 
розвиток інформаційних технологій, їх різноманітність призвели у сьогоденні і до 
інформаційної кризи, що проявляється у суперечності між обмеженими 
можливостями людини щодо сприйняття та переробки  інформації та її кількістю 
(особливо необхідною для людини інформації), наявною та затребуваною 
суспільством й особистістю інформацією, а також у можливостях маніпулювання 
суспільною свідомістю як наслідок впливу цих чинників.   

Отже, інформаційна еволюція може розглядатися або як позитивне явище, або, 
навпаки, як фактор, що негативно впливає на суспільну свідомість. Цим 
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визначаються актуальність та особлива важливість ролі інформації в сучасному 
інформаційному суспільстві. 
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