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Поняття інформаційного простору розгля-
дається більшістю науковців у контексті знань 
про соціальні комунікації. При цьому й інфор-
маційний простір, і соціальні комунікації 
є складовою значно ширшої системи знань про 
функціонування суспільства. Мета статті – роз-
глянути концептуальну модель функціонуван-
ня інформаційного простору, спираючись на 
системну методологію, а також її практичні 
аспекти в умовах України. 

Меті відповідають такі завдання: розгляну-
ти концептуальну модель інформаційного про-
стору як частину соціуму; показати місце засо-
бів масової інформації в цій моделі; дати оцін-
ку ефективності функціонування українських 
ЗМІ в інтересах суспільства. 

Вибудовуючи концептуальну модель, буде-
мо використовувати методологічні підходи тео-
рії систем [1; 2]. Для оцінки реальних показни-
ків функціонування українських ЗМІ викорис-
тані дослідження компанії Research & Branding 
Group [3] та журналіста Аркадія Музичука [4]. 

Інформаційний простір являє собою сукуп-
ність інформації, яка зберігається та циркулює 
в процесі соціальних комунікацій. За тим чи 
іншим критерієм класифікації можна говорити 
про інформаційний простір окремої людини чи 
соціуму в цілому, наприклад, інформаційний 
простір держави, групи, засобів масової інфор-
мації тощо. У цьому просторі міститься інфор-
мація про сучасне, минуле й майбутнє. Вона 
зберігається в активній та генетичній пам’яті 
окремих людей, у спільній пам’яті групи, на-
роду, а також на фізичних носіях. 

У свою чергу, сутністю соціальних комуні-
кацій є інформаційний обмін, тобто процес 
взаємодії між суб’єктами системи, який є фун-
даментальним законом існування та розвитку 
людини й соціуму. Суб’єктами інформаційного 
простору є окремі індивіди або їх об’єднання 
з різноманітними, інколи протилежними інте-
ресами; економічні організації, громадські та 
професійні об’єднання громадян; державні 
інституції із своїми цілями та управлінськими 
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повноваженнями, інші соціальні утворення. 
Комунікаційний процес складається з елемен-
тарних одиниць обміну, порцій інформації, 
елементарних комунікаційних подій, транзак-
цій. Кожна транзакція є процесом взаємодії як 
мінімум двох суб’єктів. Один суб’єкт продукує 
і посилає порцію інформації, інший, або інші 
суб’єкти приймають і реагують на неї. Реакці-
єю є відповідні дії суб’єктів та генерація ними 
нових порцій інформації і нові транзакції. 

Інформація, що продукується в процесі со-
ціальних комунікацій, утворює інформаційний 
простір, який містить інформацію про поточ-
ний стан соціуму, досвід минулого, прогнози 
на майбутнє, цілі й дороговкази розвитку, 
а також управлінську інформацію. У безлічі 
інформаційних транзакцій, розподілених у часі 
й просторі, в кінцевому рахунку реалізуються 
такі три основні функції: 1) інформування, 
2) аналіз, оцінка і побудова моделі розвитку, 
3) прийняття управлінських рішень. 

При подальшому розгляді будемо виходити 
з наступної тези: соціальна система є самоке-
рованою і такою, що самоорганізується. Вона 
природою наділена такими властивостями, як 
інтелект, свідомість, воля для здійснення вибо-
ру й прийняття рішення. Цілі й дороговкази 
розвитку формуються самою системою, а не 
поза її межами. На ній лежить відповідальність 
за наслідки вибору шляху (закон карми). Ви-
будовуючи концептуальну модель, визначимо-
ся з тим, як враховувати в ній поняття вищої 
Божественної волі, творця всесвіту і його зако-
нів. Щодо існування Божественної волі, то 
в цьому питанні треба відмовитися від нама-
гання доводити або заперечувати її існування. 
Адже це питання віри. Вплив Божественної 
волі, якщо він існує, проявляється через волю 
окремих людей. Функціонування людини і су-
спільства є безперервним процесом прийняття 
рішень на основі пізнання законів природи 
й усвідомленого вибору цілей і параметрів 
функціонування. 

Людина є учасником усіх процесів у соціу-
мі. На одні вона впливає безпосередньо, на 
інші – опосередковано. Кожна окрема людина 
як суб’єкт вибору в конкретній ситуації може 
діяти тим чи іншим способом. У той же час 
більшість людей завжди діють в однаковій 
ситуації цілком певним чином. Тобто індиві-
дуальні вчинки й суб’єктивні уявлення перет-
ворюються в об’єктивні закони й процеси 
в соціумі, в колективну волю. Засобами цих 
перетворень є соціальні комунікації й інфор-
маційний простір. Розгляньмо коло взаємопо-
в’язаних процесів у соціальній системі, в яких 
людина бере участь. 

На найнижчому рівні ієрархічної системи 
маємо найбільш деталізовану, найбільш кон-

кретну інформацію, пов’язану з діяльністю 
кожної людини. Суб’єктивні дії окремих інди-
відів, що повторюються багато разів, форму-
ють у свідомості інших людей зразки поведін-
ки, моделі вибору, прийняття рішень. На цьо-
му рівні існує множина індивідуальних суб’єк-
тивних інформаційних моделей для прийняття 
рішень. На формування цих моделей вплива-
ють власні інтереси, інтерпретації та оцінки 
подій, оцінки, отримані людиною з авторитет-
них джерел в інформаційному просторі, на-
приклад, із ЗМІ. 

На вищих рівнях ієрархії відбувається агре-
гація індивідуальних моделей у кількісному 
й часовому вимірі. Утворюється інформаційна 
модель складної ієрархічної соціальної структу-
ри. Остання складається з множини соціальних 
інституцій. Кожна інституція є суб’єктом інфо-
рмаційних процесів, вона формує свою власну 
інформаційну модель, яка враховує як інтереси 
суспільства, так і інтереси й цілі цієї інституції. 
Шляхом аналізу, дискусій, голосування у кінце-
вому рахунку досягається суспільний консенсус 
і з’являються конституції, закони, норми, етика, 
естетика, мораль (і все це відображається в ін-
формаційному просторі). Соціальна структура 
суспільства через свої соціальні інституції, про-
дукуючи управлінську інформацію, наповнюю-
чи нею інформаційний простір, впливає на ін-
дивідуальні інформаційні моделі у свідомості 
людей, а отже, на вибір і прийняття рішень ко-
жним окремо. Соціальні інституції діють шля-
хом виховання, заохочення, маніпулювання, 
примусу. Реакція людей може бути схвальною, 
негативною або нейтральною. Вона слугує зво-
ротнім зв’язком для соціальних інституцій, які 
використовують її для коригування моделей 
функціонування суспільства та вироблення 
управлінської інформації. 

Сьогодні інформація, а відтак і інформа-
ційний простір, яким оперує держава, розгля-
даються як її стратегічний ресурс. Визнається 
фундаментальна залежність життєдіяльності 
особистості, суспільства і держави від якості 
цього стратегічного ресурсу. Постає питання, 
як визначити якість цього ресурсу? Вважаємо, 
що до найважливіших показників, які утворю-
ють критерій якості інформаційного простору, 
слід віднести, в першу чергу, такі, що відобра-
жають змістовне наповнення: відповідність 
процесам і явищам у суспільстві, достатність 
для формування цілей і прийняття рішень, 
точність, об’єктивність та інші. Від цих показ-
ників залежить досягнення консенсусу інте-
ресів і справедливості. На якість інформацій-
ного стратегічного ресурсу впливають також 
показники, пов’язані з інформаційними техно-
логіями (у даній статті вони не розглядаються). 



Таким чином, кожна людина є суб’єктом 
творення інформаційного простору, а отже, 
впливає на його якісний зміст. При цьому жит-
тя кожної людини віддзеркалюється в інфор-
маційному просторі, наповнюючи останній 
добром чи злом, за що вона несе особисту від-
повідальність. Аналогічні твердження справе-
дливі щодо групи, спільноти, нації. Згадаймо 
поняття кармічної відповідальності. З тією 
частиною громадян, яка усвідомлює власну 
відповідальність за функціонування суспільст-
ва, витрачає власну енергію на його творення, 
пов’язують поняття громадянського суспільст-
ва. Чим більше таких людей, тим більш розви-
нутим є громадянське суспільство і вищим 
є рівень демократії. 

У нашій концептуальній моделі важливу 
роль відіграє поняття «інформаційний простір 
ЗМІ». Це сукупність усієї інформації, яка про-
дукується мас-медіа й віддзеркалює функціо-
нування суспільства. Зрозуміло, що він є лише 
частиною, фрагментом інформаційного про-
стору соціуму. Однак ця його частина – архі-
важлива. А самі «засоби» є особливою соціа-
льною інституцією, вищим сенсом існування 
якої є забезпечення соціальних комунікацій. 
Найважливішою характеристикою інформа-
ційного простору ЗМІ є спрямованість на ши-
роке коло споживачів. Завдяки цьому з’явля-
ється можливість пропаганди й спокуса мані-
пулювання громадською думкою з боку влас-
ників або держави. 

Втручання власників і держави у діяльність 
ЗМІ викривляє інформаційний простір з метою 
вплинути на суспільні процеси у власних інте-
ресах. Застосування маніпулятивних техноло-
гій характерне для недемократичних, автори-
тарних режимів. У демократичних суспільст-
вах споживачі інформації мають більше мож-
ливостей впливу на діяльність того, хто проду-
кує і доносить інформацію до людей. Так, 
споживачі можуть впливати на характер, стиль 
подачі, змістовне наповнення та інші характе-
ристики інформації. Саме в демократичному 
суспільстві інформаційний простір ЗМІ є аре-
ною, на якій публічно спілкуються владні ін-
ституції й представники суспільних інтересів – 
політичні партії (виборці), громадські органі-
зації, рухи, будь-які соціальні групи тощо. ЗМІ 
в даному випадку повинні виконувати функції 
ретранслятора в обох напрямках. Відсутність 
такого діалогу веде до неможливості усвідом-
лення владою реальних потреб суспільства, що 
у свою чергу веде до краху цієї влади. 

Засоби масової інформації формують гро-
мадську думку з приводу актуальних суспільно-
політичних питань, питань культури й духовно-
сті. За умови контролю суспільства над ЗМІ їх 
можна було б ефективно використовувати для 

соціалізації, виховання особистості, розстанов-
ки життєвих пріоритетів і цінностей. При цьому 
треба враховувати довготривалі соціальні на-
слідки інформаційного впливу на суспільство. 
Адже цей вплив так глибоко закарбовується 
в ментальних структурах, що потім дуже важко 
піддається трансформації. Інформація перехо-
дить в нову якість – у внутрішнє переконання 
особистості, яке вже не пов’язане з тим, з якого 
джерела і якими каналами воно отримане. 

Компанія Research & Branding Group 
у 2010 році провела кількісні дослідження 
українського інформаційного простору. Основ-
ною характеристикою, що піддається виміру, 
компанія обрала рівень довіри споживачів. 
Дослідники виявили, що 56% українців в ціло-
му довіряють ЗМІ, а 38,6% – не довіряють. Це 
може свідчити про недостатній рівень автори-
тету ЗМІ [3]. В інших джерелах знаходимо ще 
нижчі показники довіри. Це засвідчує те, що 
українські ЗМІ дають викривлену картину су-
спільства, не дотримуючись балансу інтересів 
усіх громадян. Причина полягає в неефектив-
ній інформаційній політиці держави, яка не 
створює умов для дотримання балансу інте-
ресів у використанні інформаційного простору. 
Вимоги до інформаційної політики держави 
такі: по-перше, вона повинна унеможливити 
продукування викривленої й недостовірної ін-
формації в корисних цілях окремих суб’єктів; 
по-друге, вона повинна забезпечити внутріш-
ній баланс інтересів особистості, суспільства 
і держави; по-третє, вона повинна захистити 
національний інформаційний простір від мані-
пулювання ззовні. 

Про сучасний стан українського інформа-
ційного простору емоційно але об’єктивно 
висловився журналіст Аркадій Музичук: «За 
всі роки незалежності український інформа-
ційний простір виявився не лише найбільш 
незахищеним, а й, по суті, «окупованим» іно-
земними суб’єктами» [4]. 

Демократичних ідеалів можна досягти ли-
ше тоді, коли всі виборці в цілому освічені 
й поінформовані настільки, що розуміють суть 
найважливіших політичних проблем і ухва-
люють щодо них відповідні рішення. Але ж 
комерційні ЗМІ не виконують просвітницьку 
роль в інтересах усього суспільства. Потужні 
мас-медіа фактично знаходяться в руках неве-
ликої кількості олігархічних кланів, що дає 
останнім можливість маніпулювати думками 
людей у власних інтересах. Зазвичай їх проду-
кція не здатна сформувати у людини високі 
моральні та суспільні стандарти. 

Комерційні й політичні чинники є причи-
ною випадкових, неповних, часткових транза-
кцій і їх змістів, і в кінцевому рахунку створю-
ється фрагментована, неадекватна, викривлена 



інформаційна модель світу. Це утруднює лю-
дині можливість відтворити реальний світ. За 
відсутності серйозного обговорення проблем, 
виборці залишаються заручниками політичної 
пропаганди та безглуздих гасел. А це вбиває 
у виборців інтерес до політики, культивує бай-
дужість і цинізм. Наші мас-медіа не працюють 
на читача. Преса й телебачення є частиною 
машини влади. Саме тому варто створювати 
громадське телебачення, працювати над еколо-
гією сучасних ЗМІ. 

Інститут масової інформації ще у 2008 році 
наголошував на надмірній концентрації укра-
їнського медіа-ринку. Так, український теле-
ринок розділений між кількома родинами та 
магнатами. Монополізацію ринку за умов його 
повної непрозорості Інститут масової інфор-
мації розглядає як загрозу національній безпе-
ці України. Суспільство зацікавлене у відокре-
мленні медіабізнесу (як і бізнесу в цілому) від 
владоможців і політиків. 
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