
Глобальне інформаційне суспільство: інфо-влада, інфо-комунікація, 
інфо-демократія 

 
УДК 007 : 304 : 08 
 
Бебик, Валерій, 
доктор політичних наук, професор, 
Всеукраїнська асоціація  
політичних наук, 
голова, 
v.bebyk.cathedra@ukr.net 
 

АНОТАЦІЯ 
Формування глобального інформаційного суспільства потребує досліджень базових категорій 

глобальної інформаційно-комунікаційної сфери: інформаційної сфери, інформаційної влади, 
інформаційних комунікацій, принципів і функцій інформаційних комунікацій, способів інформаційних 
комунікацій, функцій засобів масових комунікацій. 

Соціальна інформація може передаватися через засоби масової інформації, соціальні інститути, 
неформальні комунікації. Глобалізація сучасного суспільства здійснюється на основі сучасних 
інформаціно-комунікаційних технологій. 

Особливого значення в глобальному інформаційному суспільстві набувають поняття: 
інформаційна демократія, електронна демократія, електронні соціальні інститути, електронний уряд, 
електронне урядування, електронний парламент, електронний суд, електронний офіс. 
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Не зважаючи на процеси руйнування світового порядку в наслідок агресії країн НАТО 
(Афганістан, Ірак, Лівія, Сирія) і Росії (Таджикістан, Молдова, Грузія, Україна) ми можемо 
стверджувати, що в світі формується глобальна політична сфера суспільства, яка не може 
функціонувати без встановлення та підтримки постійних зв’язків між суб’єктами політики, економіки та 
духовної сфери, що потребують спеціальних політичних та інформаційно-комунікаційних технологій та 
засобів. 

Паралельно (насправді, попереду) іде формування глобального інформаційного суспільства з його 
використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій: супутникового, ефірного і кабельного 
телебачення та радіо, спеціалізованих та соціальних комп’ютерних мереж, мобільного зв’язку та 
мульти-медіа систем. 

Відтак, процеси формування глобальних інформаційної та політичної сфер дають підстави 
говорити про поняття: інфо-влада, інфо-комунікації та інфо-демократія, котрі можна розглядати в 
якості базових категорій сучасного суспільства, що глобалізується. 

Насамперед, це пов’язане з тим, що природа функціонування глобальної суспільної сфери 
потребує спеціальної інфо-комунікації між різними суб’єктами глобального суспільства: глобальними, 
цивілізаційно-регіональними, національно-державними і локальними структурами влади та 
громадянами, як одиницями індивідуального і національно-державного суверенітету, групової та 
цивілізаційно-регіональної приналежності. 

Особливого значення набувають ці інфо-комунікаційні аспекти в системі міжнародних відносин, 
котрі кардинально змінюються в епоху використання сучасних інфо-комунікаційних технології для 
формування глобальної громадської думки та її поширення через засоби масової комунікації.  

На нашу думку, інфо-влада може розглядатися як здатність суб'єктів інформаційно-комунікаційної 
діяльності інтегрувати громадську думку, підкоряти волю і опосередковано спрямовувати суспільну 
діяльність людей за допомогою системи суспільних інститутів (державних і недержавних), суспільних 
технологій (влади та маніпуляції), мас-медіа і лідерів громадської думки. 

Суб'єкти інформаційно-комунікаційної діяльності є фактично джерелами продукування і передачі 
інформації, які здатні виробляти, систематизувати і передавати важливу для суспільного життя 
інформацію:  

• засоби масової комунікації (ЗМК) або мас-медіа: супутникові, ефірні, кабельні, комп’ютерні та 
мульти-медіа мережі, друкована, відео та аудіовізуальна електронна преса, паперові та електронні 
книги, газети, сайти, блоги; 

• суспільні урядові (органи влади) і неурядові (громадські – суспільно-політичні, релігійні, освітні, 
професійні та ін.)  організації та установи; 

• лідери громадської думки (формальні і неформальні). 
В глобальному інформаційному суспільстві мас-медіа є невід’ємною складовою механізму функціонування 

демократії, її ціннісних і нормативних засад, які дозволяють індивіду вийти за межі його безпосереднього 
життєвого досвіду і прямо (реально) чи опосередковано (віртуально) включитися до політичної діяльності [2]. 

У першому випадку йдеться про електронні (телебачення, радіо, комп’ютерні та мульти-медіа 
мережі, електронні рекламні бігборди) та друковані засоби масової інформації (газети, журнали, книги, 
плакати, листівки, традиційні рекламні бігборди). 

У другому випадку мають на увазі інформаційно-комунікаційні можливості суспільних структур: 
урядових та неурядових організацій, політичних партій, суспільних організацій, рухів, груп тиску і т. ін. 
Останні використовуються як двосторонні ланцюги обміну суспільною інформацією між владою та 
громадянами. 

Інформаційно-комунікаційний процесс, здійснюваний лідерами громадської думки через 
неформальні контакти, характеризується двома ступенями передавання інформації. 

Перша ступінь передавання інформації (після її продукування джерелами інформації) спрямована 
на трансляцію інформації від джерел інформації - до лідерів громадської думки. 

Друга ступінь передавання інформації реалізується лідерами громадської (їм довіряють більше, 
ніж мас-медіа, оскільки знають безпосередньо), які здійснюють ретрансляцію інформації (пропущену 
через їхній соціальний досвід та почуття) широким масам населення. 



Спосіб неформальних контактів суспільної інфо-комунікації завжди був і залишається 
найефективнішим, оскільки безпосереднє спілкування між людьми має безаперечні переваги перед 
опосередкованими способами інфо-комунікації. 

Втім, попри більшу ефективність безпосередніх інфо-комунікацій, в масовому суспільстві 
громадська думка формується, насамперед, під опосередкованим впливом засобів масовой комунікації. 
Виходячи з цього розуміння політична і правляча еліта завжди прагне переконати громадян у правильності 
своїх дій і подальшої доцільності свого перебування в урядових структурах [4]. 

Загалом, інфо-комунікації ми пропонуємо розглядати з двох точок зору:  
• як систему суб'єктів інфо-комунікаційної діяльності, об'єднаних інфо-комунікаційними 

технологіями та інфо-комунікаційними мережами та засобами; 
• як процес створення, накопичення, систематизації, зберігання і поширення інформації. 
В цьому контексті, розглядаючи процеси інфо-комунікаційної діяльності, характерної для 

сучасного етапу інформаційного суспільства, ми можемо говорити про наступні основні принципи 
інфо-комунікації: 

• пріоритетність якостей і цінностей певної культури (ієрархія); 
• рівні права усіх громадян даного суспільства (у т.ч. глобального) на отримання інформації 

(демократія); 
• наближеність до культури нації, етносу, конфесії, класу тощо (ідентичність); 
• урахування домінуючих в даному суспільстві морально-етичних норм (мораль) [1]. 
Характер реалізації інфо-комунікаційних технологій і способів інфо-комунікації в суспільстві, 

рівень їх розвитку визначаються рівнем загальної, соціальної та політичної культури суспільства, 
опосередковуються їх базовими соціальними цінностями і нормами.  

Водночас, інфо-комунікація, як засіб створення, накопичення, систематизації, зберігання і 
поширення інформації про цінності загальної, соціальної та політичної культури, своєю чергою, 
визначає рівень тієї ж загальної, соціальної та політичної культури суспільства, детермінує особливості 
функціонування суспільної сфери.  

Відповідно до цього ми можемо окреслити і основні функції  інфо-комунікації: 
• поширення та обмін суспільними цінностями, знаннями, інформацією; 
• формування суспільної, групової та індивідуальної свідомості; 
• поширення та обмін нормами загальної, соціальної та політичної культури; 
• соціальна інтеграція та регулювання суспільних відносин; 
• соціалізація громадян в контексті підготовки та мотивації до участі в суспільно-політичній 

діяльності. 
Інфо-комунікація має бути засобом координації суспільно-політичних інтересів на основі якомога 

більш повного інформування громадян, поваги до прав і свобод особистості, демократичної політичної 
культури та свободи засобів масової комунікації від владних та олігархічних структур.  

На основі такого розуміння ролі системи інфо-комунікації в суспільстві ми можемо визначити 
наступні функції засобів масової комунікації або мас-медіа: 

• інформування громадян про найважливіші суспільні події; 
• освіти (доповнює діяльність спеціальних навчальних закладів – шкіл, технікумів, університетів, 

академій); 
• критики й контролю (спирається на громадську думку та закон); 
• артикуляції та інтеграції (сприяє об’єднанню та агрегації суспільних інтересів і є умовою для 

формування впливової опозиції); 
• мобілізації (спонукає людей до суспільної діяльності або свідомої бездіяльності); 
• інновації (виявляється в ініціюванні суспільно-політичних змін шляхом винесення їх на 

громадське обговорення); 
• формування громадської думки з ключових питань суспільно-політичного життя; 
• оперативну (полягає в обслуговуванні політики певних партій, громадських рухів, соціальних 

груп) [1]. 
Динамічний розвиток інфо-комунікаційних процесів в сучасному глобалізованому світі 

призводить до того, що глобальна інформаційна сфера, відповідні інформаційні сфери цивілізаційно-



регіональних об'єднань, національних держав, територіальних та соціальних громад все більше 
політизуються, інтенсифікуючи темпи та характер глобальних, цивілізаційно-регіональних, 
міжнародних, міжнаціональних і внутрішньо-державних суспільно-політичних процесів. 

Донедавна найважливішими ознаками рівня розвитку тієї чи іншої держави були загальний рівень 
розвитку економіки, рівні розвитку промисловості, аграрного сектору, озброєння, наявність значних 
територій, людських ресурсів та запасів корисних копалин і т.ін. 

Проте, в умовах формування глобального інформаційного суспільства їх місце посіли такі 
показники, як рівень розвитку інтелектуального капіталу суспільства, поширення в суспільстві 
інформаційно-комунікаційних технологій, їх частка в національному валовому внутрішньому 
продуктові (ВВП) на душу населення, частка людей, зайнятих в інфо-секторі національної економіки 
тощо. 

Глобальне інформаційне суспільство трансформує традиційні види інформації (політичну, 
економічну, правову, соціальну, культурно-масову, науково-технічну) у нові види інформації, пов’язані 
з різноманітними способами оперування інфо-комунікаційними потоками. Таким чином, 
урізноманітнюються та інтенсифікуються процеси інфо-комунікації між суб'єктами глобального світу, 
державами і народами, владою та громадянами тощо. 

Для політичної сфери суспільства значення інформації важко переоцінити, оскільки саме через її 
створення, накопичення, систематизацію і  розповсюдження чинна в державі влада може поширювати 
свої ідеї та рішення, впливати на громадян. Відтак, ми можемо стверджувати, що політична комунікація 
може розглядатися як спосіб існування самої політики [2]. 

В цьому контексті важливо відзначити, що загальновідома Окінавська хартія глобального 
інформаційного суспільства визначає інформаційно-телекомунікаційні технології як один із 
найважливіших чинників впливу на формування суспільства ХХІ сторіччя. Їх динамічно-
перетворюючий вплив впливає на способи життя людей, їх освіти й роботи, а також характер взаємодії 
влади та громадянського суспільства [5]. 

Саме інформаційно-комунікаційні технології спроможні зробити процеси соціальної, у т.ч. 
політичної комунікації, максимально ефективними, забезпечивши збільшення реального впливу 
громадян на управління державними справами і в такий демократичний спосіб обмежити традиційно 
узурпаторськимй характер діяльності будь-якої чинної політичної та правлячої еліти. 

Ідеологія і доктрина функціонування глобального інформаційного суспільства передбачає 
існування принципової можливості контролю громадян за діяльністю органів влади, чим забезпечується 
зворотній зв'язок між владою і громадянами та гарантується опосередкована участь громадян в процесах 
державного управління.  

Ефективність функціонування будь-якої державної влади має пряму залежність від змісту та 
способів інфо-комунікації, як всередині самих органів влади, так і від змісту та способів залучення 
громадян до процесів ухвалення урядових рішень. За таких умов змінюються й функції основних 
суб`єктів інфо-комунікаційної діяльності, оскільки суспільна взаємодія має двоканальний характер і 
одночасно здійснюється по вертикалі, і по горизонталі [4]. 

Це дало підстави говорити про так званий електронний інституціоналізм, зокрема, електронні 
соціальні інститути, які розвиваються на основі соціальних мульти-медіа мереж. 

В цілому ж, на нашу думку, поняття електронної демократії варто розглядати в контексті 
функціонування електронного уряду, електронного парламенту і електронного суду. 

В цілому, поняття електронного уряду розглядається в контексті цифрової інфо-комунікації між 
органами державної влади та громадянами і тлумачиться представниками різних наукових шкіл по-
різному:  

• співпраця громадян з урядом; 
• можливість вільного доступу громадян до інформації про діяльність органів влади; 
• комп’ютеризована система отримання спеціальних владних повноважень [3].  
Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в умовах формування глобального 

інформаційного суспільства перенесли дослідницький акцент з концепції електронного уряду (e-
government), в основі якого лежать поняття відкритості урядової інформації та надання публічних on-
line послуг, на концепцію електронного урядування (e-governance), яка передбачає використання 



електронної демократії з розширенням форм і сфер впливу громадян на процес ухвалення та реалізації 
управлінських рішень. 

Європейський досвід у сфері електронного уряду найбільш яскраво представлений в наступних 
моделях: 

• шведській моделі, в якій головний акцент робиться на наданні державою послуг своїм 
громадянам, орієнтуючись на соціальну складову цієї діяльності і меншою мірою звертаючи увагу на 
лібералізацію телекомунікацій; 

• французькій моделі, в якій зберігається сильна роль держави з акцентом на програмно-технічне 
забезпечення інформаційно-комунікаційної взаємодії держави і громадян, що реалізується через 
будівництво мереж і виробництво вітчизняного устаткування; 

• британській моделі, в які електронна демократія використовується як інтернет–рішення та базова 
ІТ–інфраструктура, що дає можливість  громадянам користуватися в режимі оn–line послугами 
державних органів та впливати на ухвалення рішень цими органами. 

Скажімо, у Великобританії більшість послуг для громадян розмістили на єдиному урядовому 
порталі Directgov, заходячи на який людина шукає не урядову структуру, а послугу, що потребує 
реалізації. Це спрощує процедуру обслуговування, робить її прозорою, приносить суттєву економію для 
державного бюджету. 

Приватні компанії можуть робити тут соціальні нарахування, сплачувати податки, реєструвати 
нові компанії, здійснювати нові поставки продукції.  

Громадяни в режимі on-line отримувати соціальні пільги, звітувати  про сплату податків чи зміну 
місця проживання, отримувати паспорти, свідоцтва про народження, права водія, реєструвати 
автомобілі, подавати заяви до поліції, вступати до вищих навчальних закладів, брати участь в 
опитуваннях громадської думки, отримувати консультації і допомогу з важливих питань життя: освіти, 
житла, зайнятості, довкілля тощо.  

Окрім електронного уряду надзвичайно важливим елементом електронної демократії виступає 
електронний парламент. 

Система електронного парламенту створює умови для функціонування мобільного офісу, який 
дозволяє законодавцям дистанційно, за допомою інтернету, отримувати документи, корегувати їх і 
відправляти в подальшу роботу.  

Власний проект документу можна набрати з клавіатури, написати на екрані за допомогою стилуса, 
надиктувати через мікрофон. Проекти документів, підготовлені іншими депутатами чи апаратом 
парламенту, теж можна корегувати. Аналогічні процедури можна здійснювати з проектами порядку 
денного сесійних засідань чи засідань парламентського комітету чи групи. 

Відповідно до функцій законодавчого органу створюється і система електронного парламенту, що 
складається з окремих субсистем: електронне законодавство, електронне голосування, електронні 
звернення, он-лайн консультації, електронна приймальня, електронний кабінет, які сприяють 
удосконаленню та підвищенню оперативності політичної комунікації суб’єктів електронного 
парламенту [3]. 

Не менш важливим інститутом електронної демократії, спрямованим на захист прав громадян та 
забезпечення їх реальним доступом до системи правосуддя, є електронний суд. 

Організація системи електронного суду передбачає автоматизацію процесів судового діловодства, 
забезпечення публічності судового розгляду, відкритості ухвалених судових рішень, узагальнення 
судової практики, забезпечення дотримання процесуальних строків. 

Важливим елементом електронної демократії є електронний підпис – вид підпису, отриманого за 
результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього 
набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати 
підписувача. Такий електронний цифровий підпис, який за правовим статусом прирівнюється до 
власноручного підпису та печатки, кожна фізична та юридична особа може отримати у відповідних 
центрах сертифікації ключів. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що в умовах формування глобального інформаційного 
суспільства, на перший погляд, віртуальні поняття інфо-влади, інфо-комунікацій та інфо-демократії 
набувають реальних рис і реалізуються в конкретний політичній практиці. 
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