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В статті надаєтья концептуалізація інформаціоналізму як складової компоненти, головного 

модусу і тренду інформаційного суспільства. Метою даного дослідження є обґрунтування інформа-

ціоналізму як методологічної засади інформаційного суспільства, проблем формування інформацій-

ної культури особистості засобами інформаційного впливу з опорою на закономірності становлення 

і розвитку інформаційного суспільства. Задачі дослідження - проаналізувати складові компоненти 

ідеології інформаційного суспільства, зокрема інформаціоналізм та мережеву ідеологію, спираючись 

на твори М. Кастельса. Виявлено основні характеристики інформаціоналізму та його використання 

для аналізу інформаційного суспільства. Методологія – метод інформаціоналізму, який дав змогу 

розкрити складові ідеології інформаціоналізму. Висновок – формування ідеології інформаційного 

суспільства дасть змогу Україні вийти на рівень високорозвинутих і конкурентоспроможних дер-

жав. 

Ключові слова: інфомаціоналізм, ідеологія інформаційного суспільства,  інформаційний вплив, 

інформаційний спосіб виробництва  

 

Постановка проблеми у загальному 

вигляді та її зв'язок з важливими науковими 

чи практичними завданнями 

Актуальність дослідження 

інформаціоналізму як складової формування 

ідеології інформаціонального суспільства (згід-

но з М.Кастельсом) має безперечну 

актуальність, так як в сучасних умовах в значній 

мірі відбувається вплив інформаційно-

комунікативних технологій та Інтернет на 

цінності ідеології мережево-онлайнового 

суспільства та формування нетократії  у дискур-

сивному просторі інформаційного простору. Те-

ма інформаціоналізму є надзвичайно акуталь-

ною в контексті викликів, що постають перед 

українським суспільством в цілому, тому біль-

шість дослідників відмічає суперечливість нас-

лідків впливу інформатизації на всі процеси су-

спільного життя в епоху глобалізації. Актуаль-

ність дослідження  можна виокремити як зага-

льну ідею інформаціоналізму, що полягає у то-

му, що це організована форма суспільства, яка 

все більше розробляє систему своїх взаємовід-

носин у мережевому соціумі, замінюючи пряме 

спілкування суб’єктів і об’єктів спілкування з 

соціальними мережами. Особистісна соціально-

мережева комунікація має підтримку серед циф-

рових технологій. Їх об’єднання формує основ-

ний режим організації комунікацій і найбільш 

важливі структури сучасного суспільства [6, с. 

207]. Отже, об’єктом дослідження можна вважа-

ти саме ідеологію інформаціоналізму, а предме-

том – значний вплив цього явища на формуван-

ня сучасних принципів інформаційного суспіль-

ства. При розгляді даного питання використову-

вався інформаціологічний та синергетичний ме-

тоди дослідження. 

В статті розглядаються складові компоненти 

ідеології інформаційного суспільства, зокрема 

такі, як інформаціоналізм та мережева ідеологія,  

завдяки яким сформувалися передові країни, 

проаналізовані М. Кастельсом і  віднесені до 

рівня розвитку суспільств, що названі  «інфор-

маційним  капіталізмом». Інформаціоналізм на-

буває особливого значення, так як особистість 

сьогодні формується у штучно створеному сере-

довищі,  що створює її розірваний і нецілісний 

образ, так як «інформаційний капіталізм» згубно 

діє в інформаційному суспільстві, часто деваль-

вуються гуманістичні цінності інформаційної 

ідеології та світогляду особистості та універсалії 

гуманістичної культури. Людина, яка втрачає 

такі цінності ідеологічного виміру, як духов-

ність, гуманізм, людяність втрачає свою приро-

ду, а соціум перетворюється на протилежний – 

віртуальний світ. Цьому сприяє і антропологічна 

криза, яка привела до втрати віри людини в 

майбутнє, так як мережева ідеологія сприяє 

формуванню «одновимірної людини», культи-

вуванню масового суспільства, можливості 

управляти свідомістю людини в результаті 

інформаційного та технологічного управління  

[7, с. 123-127].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв’язання даної про-

блеми, на яку спираються автори 

М. Кастельс вивчає виникнення нового 

інформаційного соціуму, що відбувся в 

інформаційно-комунікативних технологіях (те-

лебачення, комп’ютери). Ця революція привела 

до  «інформаційного капіталізму». Крім того, 
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виникали інформаційні суспільства і в інших 

країнах, виникнення інформаційних суспільств 

базується на інформаціоналізмі (термін М. Кас-

тельса), на інформаційному способі виробниц-

тва, що культивує потребу у якісній 

інтелектуальній праці, що детермінується знан-

нями та інформацією (8, с.52-79). Проблематика 

інформаціоналізму  розглядається у роботах та-

ких теоретиків, як В.Воронкової,  М. Кастельса, 

А. Лазаревича, А. Дзьобань, О.Сосніна. У роботі 

«Мережеве суспільство» Яна ван Дейка розгля-

дається, яким інформаційне суспільство є і яким 

буде у майбутньому. Перший висновок, що зро-

бив автор у своїй книзі, це – те, що сучасне сус-

пільство поступово еволюціонує у мережеве. Це 

означає, що інтернет поступово інтегрує міжо-

собистісні, організаційні та масові комунікації, 

до яких звикнуть усі верстви населення і змо-

жуть використати цей ресурс у економічних, 

політичних і культурних інтересах [9, с.215]. 

Інтелектуальну ідею походження можна про-

стежити у роботах соціальних теоретиків, таких 

як Георг Сіммел, який аналізував ефект модер-

нізованого та індустріального капіталізму у 

складній єдності з об’єднанням, організацією, 

виробленням і досвідом. Концепція інформаціо-

нального суспільства впроваджена у багатьох 

сучасних цифрових технологіях. Це демонструє 

ідеї соціальних змін у відношенні того, що люди 

можуть спілкуватися, не зважаючи на час [10, 

с.306]. 

Мета наукового дослідження – 

концептуалізація інформаціоналізму як 

складової компоненти, головного модусу і трен-

ду інформаційного суспільства. Метою даного 

дослідження є обґрунтування інформаціоналізму 

як методологічної засади інформаційного 

суспільства, формування інформаційної культу-

ри особистості засобами інформаційного впливу 

з опорою на  закономірності становлення і роз-

витку інформаційного суспільства.  

Дана мета реалізується в наступних зада-

чах: 

- проаналізувати складні процеси розвитку 

ідеології інформаційного суспільства, як 

інформаціоналізм та мережева ідеологія, що ро-

звиваються  в умовах глобалізації та розвитку 

складних взаємозв’язків між країнами, економі-

ками, культурами; 

-  спираючись на твори М. Кастельса, 

проаналізувати основні характеристики 

інформаціоналізму та його використання для 

аналізу інформаційного суспільства. 

Обговорення проблеми 

 Поняття «інформаціоналізму» є одним з ви-

значальних в умовах інформаційного суспільст-

ва, що базується на інформаційно-

комунікативних технологіях та перевагах інфо-

рмаційного суспільства. Безперечним фактом 

міждисциплінарного простору є те, що 

інформаціоналізм використовується в усіх нау-

ках, в контексті яких інформація є головним ре-

сурсом суспільства. Тому не випадково сучасне 

суспільство різні вчені аналізують з різних то-

чок зору, як інтелектуальне, мережеве, 

постіндустріальне, смарт-суспільство тощо. 

М.Кастельс  аналізує інформаційний вибух у 

США, завдяки якому  відбулася інформаційно-

комунікативна революція, що базується на 

інформаціоналізмі (термін М. Кастельса), в 

основі якого  інформаційний спосіб виробниц-

тва, а основним джерелом продуктивності є 

якісна потреба в інтелектуальній праці, що 

детермінується знаннями та інформацією [11].  

М.Кастельс аналізує сучасне суспільство, в 

основі якого інформаційний спосіб виробниц-

тва, що здійснює повсюдний вплив на всі сфери 

життєдіяльності, включаючи і людину. 

Інформаційна діяльність людини, суспільства, 

держави передбачає усвідомлення її результатів 

та їх передбачення, тому виміри передбачення у 

тому, щоб побудувати таку діяльність, результа-

ти якої необхідні для подальшого існування.  

Інформаціоналізм як складова формування 

ідеології інформаційного суспільства відповідає 

термінам «техно-інформаційна цивілізація», 

«інформаційна цивілізація», постільки поперед-

ня індустріальна цивілізація підготувала всі 

техніко-технологічні умови для переходу люд-

ства в новий тип інформаціологічної цивілізації. 

З формуванням інформаційного суспільства у 

соціальній філософії стало широко 

досліджуватися поняття «інформаціоналізму», 

яке стало ототожнюватися з поняттям 

«цивілізації», в якій інформація займає цен-

тральне місце. Вступивши у фазу 

постіндустріального розвитку, 

інформаціологічна цивілізація почала новий 

цикл експансії в різні країни і куточки планети, 

включаючи науку, освіту, культуру, 

технологічний  процес якої став формувати но-

вий стиль мислення – інформаціологічний, що 

вимагало і формування ідеології 

інформаціологічного суспільства. Аналіз 

матриці «інформаціоналізму», покладений в ос-

нову формування ідеології інформаційного 

суспільства, свідчить, що в нових умовах зміст 

цієї матриці у значній мірі розширюється, про-

никаючи в усі сфері людської життєдіяльності.  

Цінності інформаціоналізму детермінують 

принципово новий вектор розвитку, який у 

значній мірі розкриває напрями розвитку 

інформаційно-комп’ютерної революції, яка 

сформувала людину інформаціологічного 
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суспільства. Саме феномен діяльнісно-активної 

інформаційної  людини покладений в основу 

ідеології інформаційного суспільства [1]. Пара-

дигма інформаціоналізму у сучасну епоху зво-

диться до того, щоб виявити сутність, природу і 

основні характеристики інформації, що лежить  

в основі інформаційної ідеології, яка являє со-

бою процес універсалізації інформаційних від-

ношень в епоху глобалізації. Інформаціоналізм 

як метод, система, теорія, парадигма, концепція 

має багатотоступеневий характер, в  основі яко-

го розгортання інформаційного процесу сучас-

ної епохи як об’єктивного і всеохоплюючого 

процесу. В епістемологічному плані інформаці-

оналізм являє собою сукупність фундаменталь-

них знань про становлення і розвиток інформа-

ційного суспільства, цінностей і переконань, 

технічних прийомів, які виносяться на кшталт 

інформаціоналізації. Інформаціоналізм – це за-

гальний термін, що позначає усе більш складний 

комплекс трансграничних взаємодій, направле-

них на культивування  та  неухильне зростання 

ролі інформації для досягнення цілей в контекс-

ті розширення комунікаційних та інформацій-

них  зв’язків. 

На нашу думку, інформаціоналізм слід роз-

глядати як об’єктивну тенденцію розвитку су-

часного світу, розвитку економічного, політич-

ного, соціального, культурного світу, що можна 

використати для вироблення стратегії інформа-

ційної політики на державному рівні. Інформа-

ціоналізм відображає зростаючу взаємозалеж-

ність всіх держав та різних секторів їх розвитку, 

являє собою свідому політику удержав, що 

укріплюють інтеграційну згуртованість світу, 

що об’єднаний на інформаційній основі. Тому 

інформаціоналізм як ідеологія розвитку сучас-

ного інформаційного світу сприяє виробленню 

ефективних механізмів управління сучасною 

економікою, демонструє підтримку національ-

них інтересів і оцінку місця інформаційної полі-

тики у глобальному процесі. 

Інформаціоналізм як ідеологія розвитку су-

часного світу дає змогу країнам, політикам, уря-

довцям нову основу, що дозволяє зрозуміти, в 

якому напрямку розвиваються економічні, полі-

тичні, культурні відносини між країнами, в яко-

му стані знаходиться економіка країни (інфор-

маційна вона чи ні), які наслідки (позитивні чи 

негативні) відкриває інформаціоналізм для наці-

ональної безпеки держави та захисту її націона-

льних інтересів. Інформаціоналізм є складною 

системою, що розвивається згідно з властивими 

йому законами і закономірностями, являючи 

собою сукупність інформаційних процесів, що 

мають розвиватися у державі (інформаційна ін-

фраструктура, інформаційна політика, інформа-

ційна ідеологія), що вимагає пізнання основних 

тенденцій і суперечностей, що дає можливість 

створення певного механізму регулювання цієї 

органічної системи їх розвитку в умовах глоба-

лізації та розвитку сучасного інформаційного 

суспільства [18, с. 4-13]. Одним з найголовніших 

завдань розвитку інформаціоналізму за цих об-

ставин  у контексті інтенсивних і швидкоплин-

них змін і трансформацій, що відбуваються у 

світовій, так і в національних інформаційних 

системах розвитку, є розробка механізму опти-

мальної взаємодії економічної (Інтернет-

економіки) політичної, правової, інформаційної 

підсистем розвитку. Високий динамізм цих про-

цесів змушує країни приділяти увагу розвитку 

цим процесам, так як може ускладнитися і вибір 

моделі розвитку країни, яка має спрямовуватися 

ідеологією інформаціоналізму, що є ідеологією 

відкритого типу. М.Кастельс вважає інформаці-

оналізм регулює сьогодні всі процеси, що відбу-

ваються в сучасному світі. Інформаціоналізм 

включає переплетіння дільнісних процесів та 

зв’язків, сприяє встановленню їх тісної взаємо-

дії, розвитку інформаційної свідомості та куль-

тури. Інформаціоналізм передбачає розвиток 

комунікацій, сприяє становленню гнучкого  ха-

рактеру відносин.  Інформаціоналізм як компо-

нент розвитку інформаційного суспільства 

сприяє об’єднанню інформаційних культур у 

єдину інформаційну логіку, так як формування 

культури інформаціоналізму є  умовою подаль-

шого розвитку інформаційної політики держав 

та розвитку інформаційної культури [2, c.13-24]. 

Інформаціоналізм як сучасна тенденція роз-

витку світу  - це процес, у який втягнуті у якості 

об’єктів і суб’єктів ті чи інші країні  і цивіліза-

ції, посилюючи процеси поліфункціональності, 

поліструктурності, полікультурності. Ідеологія 

інформаційного суспільства, під якою будемо 

розуміти інформаціоналізм, є настільки склад-

ним соціальним, культурним, економічним про-

цесом і феноменом, що включає в себе такі су-

перечливі процеси, як розірваність і неціліс-

ність, гомогенізацію, що відбувається під впли-

вом вестернізації, американізації, європеїзації 

процесів, що приводять до значних відмінностей 

у розвитку інформаційного світу. Інформаціона-

льні тенденції розвитку сучасного світу стосу-

ються всіх сфер життєдіяльності – від економі-

ки, політики, культури і потребують оптимізації 

розвитку інформаційного соціуму. 

Інформаціоналізм - це, можливо, той ідеал, 

до якого повинні прагнути всі країни, але цей 

ідеал повинен бути підкріплений соціальними, 

історичними, ідеологічними умовами, що пот-

ребують розвитку ідеології інформаційного сус-

пільства, що включає всю сукупність перцепцій 
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суб’єкта, його діяльність, мотивацію, поведінсь-

кі паттерни, намагання оволодіти цією ідеологі-

єю і культурою. Інформаціоналізм – це модель 

розвитку сучасної країни, її мета і ціль,  тому 

М.Кастельс вважає процеси інформаціоналізму 

найбільш важливими соціальними змінами, які 

сьогодні відбуваються у світі. Інформаціоналізм 

включає переплетіння всіх економічних і соціа-

льних зв’язків, встановлення їх тісної взаємодії, 

розвиток інформаційної свідомості та культури. 

Інформаціоналізм передбачає розвиток комуні-

кацій, а також розмивання кордонів національ-

них держав, сприяє становленню гнучкого  ха-

рактеру відносин.  Інформаціоналізм слід розг-

лядати як процес інтеграції інформаційних ку-

льтур у єдину інформаційну логіку, так як фор-

мування культури інформаціоналізму є одноча-

сно результатом глобалізації, умовою подаль-

шого розвитку інформаційної політики держав 

та розвитку інформаційної культури [1, c.134-

152]. 

Інформаціоналізм як сучасна тенденція роз-

витку світу  - це процес, у який втягнуті не тіль-

ки у якості об’єктів ті чи інші країни  і цивіліза-

ції, але у якості суб’єктів. Процеси інформаціо-

налізму приводять до того, що суспільні, мікро-

соціальні відносини людей виходять за межі на-

ціонально-державних спільнот, набувають тран-

снаціонального характеру. Інформаціональна 

політика виходить за межі певного культурного 

ареалу і залучає їх до еталонів інших культур. 

Особливо велику роль у  цьому процесі відіграє 

значна інтенсивність системи глобальної кому-

нікації та інформації, посилюючи процеси полі-

функціональності, поліструктурності, полікуль-

турності. У зв’язку з цим деякі філософи 

(В.Воронкова, О.Кивлюк, В.Нікітенко, 

С.Сидоренко, О.Соснін, О.Дзьобань) вважають 

можливим говорити про формування нової гло-

бальної культури, чи навіть глобальної свідомо-

сті, маючи на увазі ті еталони культури, що ін-

тенсивно розвиваються  і розповсюджуються в 

усьому світі, що свідчать про перехід до більш 

широких культурних (інформаційних) ареалів 

[3, с.487-492].  

Ідеологія інформаційного суспільства, під 

якою будемо розуміти інформаціоналізм, є на-

стільки складним соціальним, культурним, еко-

номічним процесом і феноменом, що включає в 

себе суперечливі процеси, - тотожності і відмін-

ності, універсалізму і партикуляризму, процес 

перетворення всезагального на особливе та осо-

бливого у всезагальне. Саме зіткнення інформа-

ціологічних потоків різних країн і цивілізацій 

означає фрагментацію світу,  його розірваність і 

нецілісність, гомогенізацію, що відбувається під 

впливом вестернізації, американізації, європеї-

зації процесів, що приводять до значних відмін-

ностей у розвитку інформаційного світу. Під 

впливом обміну товарами, культурами, знання-

ми, цінностями сформувався свого роду загаль-

ний простір інформаціоналізму, що розвивається 

за своїми власними законами, слугує результа-

том взаємодії на основі інформаціоналізму. Ін-

формаціональні тенденції розвитку сучасного 

світу являють собою новий етап інтеграційних 

процесів у світі, що стосуються всіх сфер жит-

тєдіяльності – від економіки до політики і полі-

тики до культури і мистецтва. Тому інформаціо-

налізм – це об’єктивний процес, детермінований 

необхідністю техніко-економічної та інформа-

ційної оптимізації розвитку сучасного соціуму, 

новий смисл всієї діяльності. 

Становлення інформаціоналізму  - склад-

ний, суперечливий і динамічний процес, що 

сприяє трансформації у часі і просторі та вису-

ває ряд серйозних можливостей щодо розвитку 

інформаційного світу, соціовідтворення інфор-

маційної взаємодії у їх кореляції з індивідами, 

соціоальянсами, соціогрупами, конфесіями, спі-

льнотами, демонструючи динаміку інформацій-

них процесів. М. Кастельс вважає процеси інфо-

рмаціоналізму найбільш важливими соціальни-

ми змінами, які сьогодні відбуваються у світі. 

Інформаціоналізм включає переплетіння всіх 

економічних і соціальних зв’язків, встановлення 

їх тісної взаємодії, розвитку інформаційної сві-

домості та культури. Інформаціоналізм передба-

чає розвиток комунікацій, а також розмивання 

кордонів національних держав, сприяє станов-

ленню гнучкого  характеру відносин.  Інформа-

ціоналізм слід розглядати як процес інтеграції 

інформаційних культур у єдину інформаційну 

логіку, так як формуванням культури інформа-

ціоналізму є одночасно результатом глобаліза-

ції, умовою подальшого розвитку інформаційної 

політики держав та розвитку інформаційної ку-

льтури [12]. 

Інформаціоналізм як сучасна тенденція роз-

витку світу  - це процес, у який втягнуті не тіль-

ки у якості об’єктів ті чи інші країні  і цивіліза-

ції, але у якості суб’єктів. Процеси інформаціо-

налізму приводять до того, що суспільні, мікро-

соціальні відносини людей виходять за межі на-

ціонально-державних спільнот, набувають тран-

снаціонального характеру. Інформаціональна 

політика виходить за межі певного культурного 

ареалу і залучає їх до еталонів інших культур. 

Саме тому кожна держава повинна сформувати 

ідеологію інформаціоналізму як ідеологію роз-

витку інформаційного суспільства, розвиваючи 

сукупність нормативів, індексів розвитку, прин-

ципів і смислів, у яких виявляється програма 

облаштування суспільства, що здійснює вплив 
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на культуру, мистецтво, розвиток людини. Інфо-

рмаціоналізм позиціонує певну ресурсну підт-

римку та забезпечення інформаційних процесів, 

новаційно-еволюційні принципи розвитку і про-

грами їх здійснення.  Інформаціоналізм слід 

експлікувати як складову одиницю соціальної, 

політичної, економічної макромоделі розвитку 

сучасного світу, а держава повинна підтримува-

ти інформаційну культуру громадян,- відмічає 

О.Кивлюк у своїх роботах [13;14;15;16]. 

Висновок. Інформаціоналізм  як тенденція 

відноситься до соціальних, політичних, еконо-

мічних та культурних змін, спричинених розпо-

всюдженням мережевої, цифрової інформації та 

комунікаційних технологій. Інформаціональне 

починає свій шлях до глобального впроваджен-

ня, дозволяє видавати великий обсяг інформації 

задля підвищення якості інформації та комуні-

каційних технологій. Отримання таких переваг 

теж має свої наслідки. В першу чергу, це дозвіл 

на глобалізацію – отримання щодня нових лю-

дей, що приєднуються до інформаціонального 

суспільства та вивчення різних технік всесвіт-

нього павутиння. У цьому і полягає практична 

значущість впровадження даного виду суспільс-

тва, що дозволяє видавати великий обсяг інфор-

мації задля підвищення якості інформації та ко-

мунікаційних технологій [3, с.85].  Основним 

висновком є те, що інформаціональне суспільст-

во постійно змінюється, формуючи «культурне 

виробництво переінформованого світу». Соціа-

льні структури обертаються навколо відносин 

«виробництво/споживання, сила та досвід», ос-

таточно формує культуру, продовжує підтримку 

мережі шляхом отримання постійної інформації. 

Висновок – формування ідеології інформаційно-

го суспільства дасть змогу Україні вийти на рі-

вень високорозвинутих і конкурентоспромож-

них держав, долаючи нові виміри загроз, 

пов’язаних з інформаційно-комунікативною дія-

льністю  [17, c. 24-34]. 
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ИНФОРМАЦИОНАЛИЗМ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ ИНФОРМА-

ЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В статье представлена концептуализация информационализма как составляющей компоненты, главного 

модуса и тренда информационного общества. Целью исследования есть обоснование информационализма как 
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методологической основы информационного общества, проблем формирования информационной культуры 

личности средствами информационного влияния с опорой на закономерности становления и развития инфор-

мационного общества. Задачи исследования – проанализировать составляющие компоненты идеологии инфо-

рмационного общества, в частности информационализм и сетевую идеологию, опираясь на произведения 

М.Кастельса. Выявлены основные характеристики информационализма и его использования для анализа инфо-

рмационного общества. Методология – метод информационализма, который дает возможность раскрыть 

составляющие идеологии информационного общества. Вывод – формирование идеологии инфомационного об-

шества даст возможность Украине выйти на уровень высокоразвитых и конкурентоспособных государств. 

Ключевые слова: информационализм, идеология информационного общества, информационное влияние, 

информационный способ производства. 
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INFORMATIOLOGY AS A COMPONENT OF FORMATION OF IDEOLOGY OF INFORMATION SOCIE-

TY 

In the article studies informational approach expressed in conceptual informatiology. Based as a theoretical and 

methodological framework for the analysis of ideology of the information society is information and the related forma-

tion of information culture and consciousness.  Information approach conformation considered on the basis of the 

works of N. Castells. Revealed the formation of a new social stratum of society, which he called netocracy that prevails 

in the information society. Analyzed the impact of nformational on the development of modern society, the deterministic 

information and communication technologies. The conclusion is that informatiology is an influential factor in the for-

mation of the ideology of the information society. The result is the ideology of the information society, based on innova-

tion, is the ideology of innovative development of countries striving to achieve competitiveness under conditions of glo-

balization.  

Keywords: informatiology, the ideology of the information society, information effects, method of production 
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