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Поняття «iнформацiйне» суспiльство є складним та багатогранним. Iснує безлiч теоретичних пiдходiв
щодо iнтерпретацiї та розумiння сутностi та ролi iнформацiї в розвитку суспiльства.

Термiн «iнформацiйне» суспiльство зявився в другiй половинi 1960-х рокiв XX ст. Винахiд самого тер-
мiна «iнформацiйне суспiльство» належить професору Токiйського технологiчного iнституту (Японiя) Ю.
Хаяши. В його роботах високоiндустрiальне суспiльство визначається як таке, де розвиток комп’ютериза-
цiї надасть людям доступ до надiйних джерел iнформацiї i вiдповiдно позбавить їх вiд рутинної роботи,
забезпечивши таким чином високий рiвень автоматизацiї виробництва. Виробництво iнформацiйного про-
дукту, на думку автора, стане рушiйною силою освiти i розвитку суспiльства. Зокрема, прослiдковується
еволюцiя формування i розвитку поняття «iнформацiйне» суспiльство вiд японського вченого 60-х рокiв
XX ст. Хаяши Ю. до американського – Кастельса М. кiнця 90-х рокiв. Серед авторiв, якi також займалися
дослiдженням iнформацiйного суспiльства, варто вiдзначити роботи М.Бангеманна, Д.Белла, П.Дракера,
Р.Катца, М.Кастельса, Д.Лайона, I. Масуди, М.Маклюена, Дж.Мартiна, М.Постера, Д. Рiсмана, Т. Сто-
унєра, Е. Тоффлера , Х. Шрадера та iн.

Наступним етапом в розвитку iдей глобального iнформацiйного суспiльства є роботи американського
соцiолога Д.Белла. Вiн роздiляє iсторiю людського суспiльства на три основнi стадiї: аграрну , iндустрi-
альну i Sпостiндустрiальну та намагається встановити певнi межi постiндустрiального суспiльства. Зна-
ння та iнформацiю вiн вважає необхiдним стратегiчним ресурсом в трансформацiї постiндустрiального
суспiльства.

Найбiльш цiкавою i розробленою в науковiй лiтературi є фiлософська концепцiя iнформацiйного су-
спiльства, яка належить японському вченому I.Масудi. Основнi принципи побудови такого суспiльства
представленi в його книзi «Iнформацiйне суспiльство як постiндустрiальне суспiльство». На його дум-
ку, фундаментом нового суспiльства стануть комп’ютернi технологiї, головними функцiями яких будуть
замiщення або ж пiдсилення розумової працi людини.

Вiдомий англiйський вчений Т.Стоунєр стверджував, що iнформацiю можна накопичувати i зберiгати
для майбутнiх поколiнь та порiвнював її з капiталом. Також вiн вважав, що iнформацiйнi ресурси в
постiндустрiальному суспiльствi перетворяться в потенцiйне джерело багатства. У зв’язку з цим потрiбно
усiма силами розвивати , в першу чергу, iнформацiйну галузь економiки.

Особливої уваги на роль iнформацiї в життi суспiльства заслуговують погляди М. Маклюена та
Е.Тоффлера. Так, зокрема, на думку М.Маклюена iнформацiйнi технологiї виступають в якостi головного
фактора, який впливає на формування соцiально – економiчної основи нового суспiльства. Постiндустрi-
альному суспiльству, на його думку, характернi такi риси як деконцентрацiя виробництва i населення,
рiзке зростання iнформацiйного обмiну, переважання самоуправлiнських полiтичних систем. А також
подальша iндивiдуалiзацiя особистостi при збереженнi солiдарних вiдносин мiж людьми i спiвтовариства-
ми.

Кiнець XX ст. став початком нового етапу в розвитку концепцiй глобального iнформацiйного суспiль-
ства. Цей перiод в першу чергу пов’язаний з результатами дослiджень П.Дракера i М.Кастельса. На
думку Дракера з розвитком нових новiтнiх iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй людство отри-
мало реальний шанс перетворити капiталiстичне суспiльство в суспiльство, яке ґрунтується на знаннях.
На думку ж М.Кастельса, iнформацiя та обмiн нею супроводжували розвиток цивiлiзацiї на протязi всiєї
iсторiї людства i мали велике значення в усiх суспiльствах.

Однiєю з важливих характеристик цього перiоду є те, що починаючи з 90-х рокiв бiльшiсть дослiдникiв
i спецiалiстiв в областi iнформацiйного суспiльства стали акцентувати свою увагу на ролi i значеннi впершу
чергу знань, а не самої iнформацiї.

Iдеї глобального iнформацiйного суспiльства згодом знайшли своїх прихильникiв не лише в США, але
й в країнах Захiдної Європи.

Особливостями Азiатських концепцiй розвитку iнформацiйного суспiльства є утвердження власних
цiннiсних орiєнтацiй та намагання розробити альтернативний пiдхiд до соцiального розвитку та iндустрi-
алiзацiї. В основi цих концепцiй лежать спiвробiтництво держави i ринку, намагання встановити зв’язок
мiж культурними цiнностями i соцiальними змiнами.

Безлiч вiдносин складаються в iнформацiйнi процеси , iнформацiйнi потоки, iнформацiйнi ресурси та
технологiї, суспiльно-економiчний устрiй суспiльства ї його способи виробництва матерiальних благ.

Проте не варто забувати, що не зважаючи на все, головною цiллю побудови глобального iнформацiй-
ного суспiльства є покращення життя людей, створення умов для їх максимальної самореалiзацiї.
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