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ІНФОРМАЦІЙНА НЕРІВНІСТЬ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 

В тезах проаналізовані соціальні аспекти інформаційної нерівності в умовах 
формування інформаційного суспільства. Розглянуто і уточнено поняття інформаційної 
нерівності. Визначені соціальні чинники, які детермінують стан інформаційної нерівності в 
сучасному суспільстві, а також запропоновані заходи що до зниження рівня інформаційної 
нерівності. 

Ключові слова: інформаційне суспільство, інформаційна нерівність, цифрова 
нерівність, комп’ютерні мережі, Інтернет, інформаційні комп’ютерні технології. 

В тезисах проанализированы социальные аспекты информационного неравенства в 
условиях формирования информационного общества. Рассмотрено и уточнено понятие 
информационного неравенства. Определены социальные факторы, которые 
детерминируют состояние информационного неравенства в современном обществе, а 
также предложены меры по снижению уровня информационного неравенства. 

Ключевые слова: информационное общество, информационное неравенство, 
цифровое неравенство, компьютерные сети, Интернет, информационные компьютерные 
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The theses analyzes the social aspects of information inequality during the formation 
information society. Reviewed and refined the concept of information inequality. The article 
indicate the socially factors that determine the status of information inequality in a modern society 
and propose actions to reduce the level of information inequality. 
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Сучасний історичний етап розвитку суспільства характеризується тим, 

що інформація, інформаційні та комунікаційні технології активно розвиваються 
та набувають нового значення, у результаті чого формується й реалізується 
інформаційне суспільство, наступ якого, як і сили природи не можна відмінити. 

Однак, інформаційне суспільства, або суспільство знань – це не просто 
красивий образ світлого майбутнього, який не має відношення до реальності. 
Це, по суті, наступна ступінь розвитку людства, коли головною цінністю, що 
визначає добробут як окремих людей, так і цілих держав, стають не матеріальні 
блага, а своєчасна і доступна інформація. Точніше – знання, отримані з її 
допомогою. Елементи цього нового суспільства вже реально існують сьогодні, і 
базуються вони на комп’ютерних і телекомунікаційних технологіях. 

Ще чотириста років тому англійський філософ Френсіс Бекон писав: «Хто 
володіє інформацією – володіє світом». Історія людства свідчить, що в усі віки 
влада ґрунтувалась не тільки на грубій фізичній силі, а й на знаннях, доступних 
лише обраним. Так було і в Стародавньому Єгипті, де влада спиралася на 
релігійно-астрономічні і аграрні пізнання, і в епоху Середньовіччя, де 
найбільшим впливом володіли священики, і в тоталітарних суспільствах 
ХХ століття, де інформація дозовано розподілялася між чиновникам різного 
рівня. 
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Сьогодні, коли обсяг знань на планеті подвоюється кожні 3–4 роки, слова 
Френсіса Бекона актуальні як ніколи. Інформації накопичено стільки, що жодна 
людина не здатний утримати її в голові. У нинішніх умовах «володіти знанням» 
– означає вміти швидко орієнтуватися в потоці нової інформації, легко 
відшукувати потрібні данні. Впоратися з цим надзавданням під силу лише 
комп’ютерам – своєрідним «підсилювачам» людського розуму і пам’яті. 
Комп’ютерні мережі, і зокрема Інтернет, стають головним засобом збереження і 
передачі інформації. Доступ до комп’ютерних технологій, а також вміле їх 
використання – ось ключ до успіху в інформаційному суспільстві. Ті, хто 
вчасно усвідомить це і оволодіє новими технологіями, опиняться в 
привілейованому положенні порівняно з іншими, оскільки отримають більші 
можливості для свого професійного зростання та підвищення добробуту. Інші ж 
ризикують залишитися на узбіччі – їм доведеться або поповнити армію 
безробітних, або все життя займатися важкою фізичною працею. Це дає 
підстави деяким дослідникам розмірковувати про можливість повернення того 
історичного періоду, коли суспільство поділялося на читаючу еліту і 
неграмотну більшість. Тому поряд з терміном «інформаційне суспільство» у 
науковій літературі все частіше використовується термін «інформаційна 
нерівність» або «цифровий розрив». 

Головні постулати теорії інформаційного суспільства були сформульовані 
західними вченими ще у 60–80 роки минулого сторіччя. Серед науковців, що 
досліджували проблеми інформаційного суспільства слід назвати Д. Белла, 
З. Бжезінського, Ж. Бодрiйяра, I. Валлерстайна, Ю. Габермаса, Е. Гiденса, 
Д. Рісмена, М. Кастельса, Н. Лумана, Й. Масуду, Е. Тоффлера, С. Хантiгтона, 
Н. Васильєву, В. Іноземцева, С. Макєєва, А. Ракітова, В. Хмелько та багатьох 
інших авторів.  

Проблемам соціальної нерiвностi присвячені роботи класиків соціології 
М. Вебера, Р. Дарендорфа, Е. Дюркгейма, К. Маркса та інших. Крім того, 
дослідження проблеми соцiальної нерiвностi репрезентовані роботами 
В. Пилипенка, В. Щербини, А. Арсеєнка, С. Бабенко, О. Куценко, С. Макєєва, 
С. Оксамитної, Ю. Сороки, та ін. Питання, пов’язані з інформаційною 
нерівністю розглядали Г. Вайнштейн, К. Герман, В. Іноземцев,О. Вартанова, 
Л. Городенко, О. Вершинська та ін. Однак, незважаючи на кількість публікацій 
та багатоаспектнiсть досліджень, зараз тільки починається активне вивчення 
iнформацiйної нерівності як на локальному, так і та глобальному рівнях, що і 
визначає актуальність нашої статті.  

Метою роботи є дослідження соціальних аспектів інформаційної 
нерівності в умовах формування інформаційного суспільства.  

Реалізація даної мети вимагає рішення наступних завдань: 
 уточнити поняття інформаційної нерівності; 
 виявити соціальні фактори, відповідно до яких формується 

інформаційна нерівність; 
 визначити соціальні чинники, які детермінують стан інформаційної 

нерівності на мікро-, мезо– та макрорівнях;  
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Словосполучення «digital divide», що буквально перекладається з 
англійської як «цифровий розрив» уперше публічно використав колишній 
президент США Б. Клінтон у 1999 р. для характеристики різної можливості 
доступу американців до інформаційної інфраструктури і презентації 
національної стратегії переходу до інформаційного суспільства. Сам термін 
увійшов у науковий обіг та став предметом громадських обговорень також з 
1999 року, після публікації звіту Міністерства торгівлі США «Занепад у 
мережі: визначення цифрового розриву», а також звіту Національної 
телекомунікаційної та інформаційної адміністрації разом з Адміністрацією 
економіки і статистики «Занепад у мережі: майбутнє цифрове включення». 
В останньому звіті зазначалося: «Не зважаючи на постійний ріст кількості 
комп’ютерних користувачів, «цифровий розрив» продовжує існувати в країні. 
Цифрова розрізненість поглиблює соціальну нерівність, яка може у наслідку 
спричинити соціальну нестабільність» [1]. 

В сучасній науковій літературі досить часто поняття інформаційна 
нерівність, цифровий розрив, інформаційний або цифровий розкол, цифрова 
або електронна прірва, комп’ютерний вододіл і ряд інших виразів 
використовуються як синоніми. Вочевидь, ці поняття відрізняються за змістом, 
але виявлення відмінностей між ними не входить до переліку наших завдань. 

З нашої точки зору інформаційну нерівність доцільно розглядати як 
новий вид соціальної нерівності, що означає нерівність у доступі до інформації, 
до накопичених в суспільстві знань, до комп’ютерних мереж (в тому числі і 
соціальних), а також отримання можливостей для розвитку, що надають 
інформаційні технології.  

Розглядаючи проблеми інформаційної нерівності, ЮНЕСКО визначає 
головні групи соціальних ознак, або факторів відповідно до яких формується 
інформаційна нерівність. До них належать: економічні ресурси; географія 
(асиметрія між міськими і сільськими зонами); вік; стать; мова; освіта, 
соціальні й культурні підвалини; фізична повноцінність [2].  

Також, на нашу думку, як і будь яке інше соціальне явище інформаційну 
нерівність можна розглядати на трьох рівнях: 

 на мiкрорiвнi (тобто на рівні індивідів, соціальних груп, соціальних 
органiзацiй). На цьому рівні виникає проблема соціальної адаптації індивідів, 
соціальних груп або організацій в новому інформаційному середовищі. 
Майнова, культурна, соціальна поляризація суспільства у сучасному 
суспільстві проявляється ще в одному параметрі розподілу на тих, хто мають 
або не мають доступ до інформації, що вміють або не вміють користуватись 
новими технологіями. У літературі навіть з’явилося нове поняття – 
«інтернетівський спосіб життя» (Internet Lifestyle). Воно характеризує життя 
людей, для яких користуватися Інтернетом стало природнім та повсякденним 
явищем. Новий стиль життя відрізняється особливою динамічністю, легким і 
швидким доступом людини до найрізноманітнішої інформації, що необхідна 
йому у побуті, професійній діяльності, спілкуванні, тощо. Інтернет перестає 
сприйматися як новомодна іграшка – вона необхідна складова інформаційного 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м Харків, 11–12 листопада 2015 р. 
 

86 

суспільства. Чим більше сервісу та послуг переходить у віртуальний простір, 
тим важче стає людям, які не мають доступу до Інтернету, знайти роботу, 
підвищити свою освіту, досягти успіху в бізнесі. 

 на мезорiвнi ( тобто на рівні села, міста, області). На цьому рівні спектр 
існуючих проблем пов’язаний з державною політикою в галузі розвитку 
інформаційного середовища та інформаційної інфраструктури окремих регіонів 
країни, регіональних особливостях засобів і методів доступу та практичного 
використання інформаційних ресурсів і комунікацій. В даному випадку 
поляризація суспільства пролягає через вісь «центр» – «периферія» та «місто» – 
«село». У 2014 році Україна посідала 32 місце серед 198 країн за кількістю 
Інтернет-користувачів в світі [3]. За даними компанії Factum Group Ukraine 
загальна кількість користувачів Інтернет на всій території України, без 
урахування Криму в 2015 році зросла до 59 % і складає 21,8 млн. осіб. 
Найвищий цей показник у містах, чисельність населення в яких перевищує 
100000 мешканців, найнижчий – залишається в селах, де доступ до мережі 
Інтернет мають менш як 50 % населення [4].  

 на макрорiвнi (тобто на рівні країн, регіонів світу). На даному рівні 
комплекс соціальних проблем пов’язаний з нерівномірністю розвитку ІКТ 
(інформаційних комп’ютерних технологій) в різних країнах і регіонах світу, що 
обумовлюється розходженнями в економічному та науково-технічному 
потенціалах цих країн, рівнем розвитку освіти в цих країнах, а також ступенем 
розуміння їхніми політичними лідерами основних тенденцій і закономірностей 
сучасного етапу розвитку суспільства. Тобто спостерігається диференціація 
держав на «розвинуті» й «відсталі» в розвитку ІКТ. Тому інформаційна 
нерівність – проблема не тільки і не стільки окремих людей, як цілих країн і 
регіонів. Вже в найближчому майбутньому замість того, щоб говорити про 
«бідні країні», політики та науковці стануть міркувати про «країни з дефіцитом 
знань». Держави будуть змушені в числі першочергових завдань на перше 
місце ставити підвищення рівня освіти та професійної кваліфікації своїх 
громадян, бо вже сьогодні конкурентоспроможність країни визначається у 
вирішальній мірі наявністю висококваліфікованих людських ресурсів. 
Ті країни, які не зможуть підвищити рівень розвитку науки і технологій, будуть 
неминуче відставати від своїх сусідів. Внаслідок цього у світі ще більше зросте 
економічна і соціальна нерівність. Країни – виробники технології і знань будуть 
розвиватися за рахунок інформаційної інфраструктури, а інші опиняться на 
узбіччі історії.  

Підсумовуючи, слід зазначити що в Україні, як i в багатьох інших країнах, 
інформаційна нерівність пов’язана з низьким рівнем розвитку ІКТ, неповним 
покриттям, низькою якістю та пропускною здатністю мереж зв’язку. Але, також 
варто враховувати соціальні умови, що перешкоджають поширенню 
інформаційних технологій серед різних соціальних груп: невисокий ступінь 
мотиваційної готовності до використання нових інформаційних технологій, 
недооцінка важливості процесу інформатизації взагалі, низький рівень 
комп’ютерної грамотності українського суспільства. Отже, можна говорити про 
розподіл суспільства «інфо-багатих» та «інфо-бідних», що не мають фінансових 



Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політологічний виміри 
 

87 

можливостей чи не володіють знаннями, технічними засобами для одержання 
необхідної інформації. Тому вирішення проблеми інформаційної нерівності 
потребує збалансованого державного підходу, який необхідно зосередити на 
таких напрямках як державна політика, доступ до ІКТ, якість послуг, можливість 
отримання знань и навичок користування ІКТ, формування відповідної 
мотивації. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНИМОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РЕФОРМИРОВАНИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 
 

Тезисы посвящены актуальной проблеме теоретико-методологического обеспечения 
процессов реформирования политической системы Украины, а именно исходному тезису о 
необходимости использования европейской модели национального государства. 
Доказывается, что данная методологическая установка в современных условиях, с учетом 
уже пройденного Украиной исторического пути, во многом утратила свою актуальность, 
требует дополнительных усилий по ее уточнению и воплощению в жизнь. 

Ключевые слова: европейская модель национального государства, политическая 
нация, этнонационализм, глобализация, государство-нация, государство-империя, 
государство-лимитроф. 

Тези присвячені актуальній проблемі теоретико-методологічного забезпечення 
процесів реформування політичної системи України – аналізу вихідного тези про 
необхідність використання європейської моделі національної держави. Доводиться, що ця 
методологічна установка в сучасних умовах, враховуючи вже пройдений Україною 
історичний шлях, багато в чому втратила свою актуальність, вимагає додаткових зусиль 
щодо її уточнення та втілення в життя. 

Ключові слова: європейська модель національної держави, політична нація, 
етнонаціоналізм, глобалізація, держава-нація, держава-імперія, держава-лімітроф. 

The theses is devoted to theoretical-methodological support of processes of reforming of 
political system of Ukraine – analysis of the original thesis about the need of using the European 
model of the nation state. It is proved that this methodological setting in modern conditions, taking 
into account Ukraine has already passed the historical way, has lost much of its relevance, requires 
additional effort for its clarification and implementation. 


