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своюючи інформацію, здатна перетворити її у знан-
ня, відкрити нові грані існуючого знання, поглибити 
розуміння змісту теорій, створених наукою [6].  

Наука змінює соціокультурний простір, в якому 
живе і працює учений, а культурно-історичні чинни-
ки здійснюють зворотню детермінацію через зміну 
основ пізнавальної діяльності, які породили ту чи 
іншу «популяцію» наукових знань. Це свідчить про 
необхідність врахування при дослідженні процесу 
наукового пізнання не лише методологічного, а і 
соціокультурного аспектів. 
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У статті досліджується проблема формування інформаційної складової в архітектурі сучасних глобальних мереж. 

Вступ 
Цього року світ IT-індустрії відмічав знаменну 

подію: минуло 20 років від того, як у серії документів 
RFC (Request for Comment) було описано принцип і 
основні характеристики промислового стеку прото-
колів TCP/IP. Нині він забезпечує доступ усіх 
комп’ютерних систем до глобальної мережі Інтер-
нет. За роки свого існування остання пройшла шлях 
від утилітарного інструменту військових і учених до 
соціокультурного феномену. Що викликало таку 
швидку зміну її статусу? Чому сучасне суспільство 
називають мережевим? Чи існує межа між реаль-
ним і віртуальним? Як еволюціонують форми буття 
людини і суспільства? 

Відповідаючи на ці питання, філософи, соціоло-
ги, політологи сходяться на тому, що інноваційні 

технології (і в першу чергу мережеві, віртуальні) 
трансформували соціальних простір. Що саме змі-
нилося, і яке значення воно мало у подальшому, 
мислителі, зазвичай, тлумачать по-різному. Утім 
очевидною є якісна перебудова координат буттєво-
сті суспільства. На перших етапах приходу інфор-
маційної доби здавалося, що причиною цього є 
неймовірні обсяги продукування нової інформації, 
відкриті перед людиною можливості самореалізації, 
свободи слова і творчості. Але з часом глобальні 
мережі перетворилися на своєрідні інформаційні 
сміттєзвалища. Релевантність, достовірність, похо-
дження даних все частіше викликали питання, сум-
ніви і скепсис. З’явилися тисячі наукових публікацій, 
автори яких невпинно і завзято доводили згубність 
Інтернету. Мережу оголосили «винною» у знижені 
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культурного рівня молоді, небажанні людей жити 
реальним, а не віртуальним життям, руйнуванні 
класичних цінностей тощо. 

Допоки між ученими точилися подібні дискусії, 
глобальні мережі заповнили усі щілини соціального 
й суспільного буття. Завоювавши «серце» глобаль-
ної економіки, вони стали невід’ємною складовою 
життя кожного. Соціальні мережі, електронна по-
шта, блоги, твіттери і т.п. мережеві сервіси назавж-
ди інтегрувалися в побут, стали елементом комфо-
рту, відпочинку, роботи. 

Питання актуальності та користі глобальних 
мереж поступово відійшло у минуле. Його місце 
зайняла практична проблема побудови пошукових 
алгоритмів, створення інформаційних фільтрів, 
механізмів захисту баз даних, розробка систем 
програмування сайтів. Останнє десятиліття – час 
тотальної експансії інноваційних технологій – оста-
точно підтвердило: в епоху віртуалізації глобальні 
мережі не повинні бути сміттєзвалищем, черговим 
інформаційним контейнером. На їх основі має 
утворитися апаратно і програмно єдиний, а змісто-
вно ризомний інформаційний простір, який у най-
ближчі десятиліття приводитиме у відповідність 
можливості наукоємних технологій і їх адаптацію 
та інтеграцію в простір соціальний. Впевнений, не 
варто обґрунтовувати тезу, що це завдання не є 
винятково науковим. Його вирішення потребує 
створення широкого суспільного дискурсу, в який 
своє слово матимуть як представники технічних, 
так і гуманітарних галузей знання. 
Постановка завдання 

У світлі сказаного, одним з нагальних завдань є 
розробка і впровадження нових принципів організа-
ції інформації. Саме з цією метою фахівцями з 
представлення інформації (соціальні інженери, пси-
хологи, соціологи, програмісти) було запропоновано 
поняття інформаційної архітектури [5, c. 25-39]. 
Узагальнено його визначення зводиться до того, що 
інформаційна архітектура вбирає в себе принципи, 
схеми, методологію і методику роботи з інформаці-
єю в межах інтра- чи інтер- мережах.  

Значного поширення поняття інформаційної ар-
хітектури набуло з розвитком мережі Інтернет, на 
що в першу чергу вплинула швидкість передачі 
інформації. Якщо ще кілька років тому частина ко-
ристувачів відключали у своїх браузерах функцію 
завантаження картинок, звуків, відео, то сьогодні 
Інтернет практично не має обмежень у кількості і 
якості контенту. Спеціалісти з інформаційних техно-
логій зв’язують це з інноваційними технологіями в 
апаратній частині передачі інформації. Утім невбла-
ганно ускладнювалась і програмна складова (хоча 
користувацький інтерфейс ставав інтуїтивно зрозу-
мілим і доступним для засвоєння у короткий термін). 

Іншими словами, те, що ще 10-15 років тому 
вважалося винятково технологією, нині є своєрід-
ним простором суспільного буття. Відразу обмови-
мось, що інформаційні простори за своїми власти-
востями не збігаються з просторами віртуальної 
реальності. Адже їх не можна вимкнути, вийти з них. 
Інформаційний простір – це частина соціальної ре-
альності, а отже він визначає параметри соціально-

го простору і соціального часу. Саме у такому розрі-
зі феномен інформаційної реальності є предметом 
філософського аналізу. 

Виходячи з цього, метою статті є аналіз підходів 
до визначення поняття «інформаційна структура» 
та здійснення соціально-філософської рефлексії 
феномена інформаційного простору глобальних 
мереж. 
Основна частина 

За даними аналітичної компанії Netcraft станом 
на грудень 2012 року в мережі Інтернет нарахову-
валося близько 680 млн. web-сторінок. Вони роз-
міщені на серверах, на яких також встановлені і 
функціонують відомі сервіси, служби і протоколи. 
Проте всі інформаційні ресурси мають узгоджену 
на рівні мов програмування структуру. І хоча їх 
змістовне наповнення залежить від прикладної 
задачі (реклама, оголошення, новини і т.п.), все ж 
зв’язок форми і змісту зберігає діалектичне тлума-
чення. Особливо помітно це на етапі входження 
суб’єкта у світ інформаційної структури мереж (на-
вчання, створення власних інформаційних ресурсів 
тощо). Відсутність правил унеможливлює масове 
поширення технології, що миттєво провокує елект-
ронну смерть ресурсу. 

Прикладів такої залежності більш, ніж достатньо. 
Так, відсутність простих і зрозумілих правил редагу-
вання сторінок Wiki викликало різке зниження інте-
ресу до наповнення цього революційного ресурсу. В 
результаті засновник вільної енциклопедії Дж. Уелс 
був змушений визнати, що жорстка політика щодо 
змісту сторінок ресурсу дала зворотний ефект. Wiki 
стає не актуальним джерелом інформації, адже 
вона не оновлюється тими темпами, які були харак-
терні для попередніх етапів.  

Історія мереж неодноразово доводила істинність 
положення: користувач, зазвичай, жертвує напов-
ненням, але не формою. Ця теза приводить нас до 
необхідності аналізу інформаційної структури, яка 
не редукується ні до формальної, ні до змістовної 
складової мереж. З логіко-методологічної точки зору 
дане поняття є інтегративним. Узагальнюючи наве-
дені в науковій літературі визначення, інформацій-
ною структурою будемо називати логіко-
семантичну систему створення і розміщення конте-
нту. При цьому під словом «розміщення» слід розу-
міти не публікацію контенту в мережі, а комплекс 
заходів, що враховує програмний, апаратний і люд-
ський фактори. 

Іншими словами, Інформаційна структура є кар-
касом, на якому функціонує інформаційних простір. 
Без інформаційної структури, її логічної будови ін-
формаційний простір перетворюється на набір текс-
тів, посилань, цитат, коментарів і т.п. У такому ви-
гляді він втрачає свій евристичний, ціннісний, еко-
номічний, політичний, соціокультурний потенціал. 

Необхідність створення такої структури викли-
кана об’єктивними причинами. Швидкість протікан-
ня соціальних процесів і ущільнення просторових 
взаємодій потребують вільного доступу до інфор-
маційних потоків з інструментами миттєвого (кон-
текстного) пошуку, обробки, трансляції, синхроні-
зації та архівування. Провідні наукові, освітні, дер-
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жавні установи, бізнес-корпорації вже кілька років 
створюють і удосконалююсь системи, що розши-
рюють можливості інформаційної структури. З ча-
сом навколо них утворюється інформаційний прос-
тір, що тим чи іншим способом інтегрується у гло-
бальні мережі. 

На наш погляд, за подібним сценарієм будуть 
еволюціонувати глобальні мережі у найближчі кіль-
ка років. Укрупнення розрізнених на сьогодні інфор-
маційних просторів та створення на їх основі нової 
інформаційної архітектури є закономірним кроком 
розвитку мережі Інтернет. Адже, існуючі паралельно 
інформаційні мережі (банківські, освітні, наукові, 
промислові тощо) вже йдуть цим шляхом. 

Сучасні інновації – результат наукових дослі-
джень. У наш час ця банальна теза потребує якісно-
го переосмислення, адже поняття науки, її цінності, 
норми, пріоритети невідворотно змінюються. Науко-
ве співтовариство стало закритим, фрагментова-
ним. Кожна міжнародна корпорація у своїй структурі 
має наукові підрозділи і центри. Вироблене ними 
знання миттєво перетворюється на технології, за-
хищається патентами й авторськими правами. У 
цьому контексті мусимо погодитися з позицією 
О.М. Чумакова, який обмежує специфіку науки як 
самостійної та специфічної форми суспільної свідо-
мості [6, c. 121]. Науку, як соціокультурний фено-
мен, варто розглядати лише в контексті глобаліза-
ційних процесів. 

Подібну думку ще у 70-х роках ХХ ст. більш ра-
дикально висловив розробник системи культурного 
імперіалізму Г. Шиллер. «Технічні новації, які 
з’являються у результаті значних витрат, навряд чи 
є випадковими відкриттями або автономними яви-
щами» [7, c. 249-250], – відмічав дослідник. Він об-
стоював тезу, що тривіальне розуміння механізму 
технічного прогресу як поступального руху вперед, 
провокує появу почуття особистої безпорадності, 
соціальної розгубленості.  

Для ілюстрації приведемо історію створення ба-
зи даних наукових журналів Scopus. Приватне ви-
давництво Elsevier поставило за мету розробити 
інформаційну структуру, яка б дозволила ученим 
усього світу отримати швидкий і надійний інстру-
мент доступу до новітніх наукових розробок і ре-
зультатів. За кілька років комерційний проект перет-
ворився на інформаційний простір, який набув хара-
ктеристик, що на початку не були в нього закладені. 
Так, входження наукового журналу до цієї бази вва-
жається ознакою якості матеріалів у ньому, а наяв-
ність публікацій у журналах Scopus є необхідною 
умовою визнання статусу дослідника як продуктив-
ного вченого. 

Запропонована розробниками інформаційна 
структура виявилася наскільки вдалою, що увібрала 
в себе розрізнені, розкидані, фрагментовані по ме-
режам наукові публікації, збірники, матеріали кон-
ференцій з усіх актуальних напрямів наукової дія-
льності. В наслідок цього університети, науково-
дослідницькі установи, освітні центри, дослідницькі 
співтовариства підключаються до бази Scopus, 
створюючи своєрідний інформаційний простір. Він 
якісно відрізняється від гіперпростору мережі Інтер-
нет. З одного боку, – це інформаційний ресурс, а з 

іншого, – доступ до нього можливий лише за певних 
умов. Останні направлені на унеможливлення по-
рушення інформаційної структури ресурсу, а також 
на забезпечення ефективності його функціонування. 
Система пошуку, оцінювання, рецензії, релевант-
ність і т.п. інструменти дають впевненість користу-
вача (вченого, аспіранта, студента, будь-кого заці-
кавленого проблемою), що отримані дані відповіда-
ють критеріям науковості. 

Соціолог Р. Берт у циклі праць дослідив фено-
мен соціального капіталу. Він виявив складні меха-
нізми кореспондування соціального капіталу з капі-
талом людським [1]. Відповідно те, що втрачає цін-
ність (вартість) для людини, в інформаційну епоху 
миттєво перетворюється на гальмівний елемент 
суспільного розвитку. Саме тому, на нашу думку, 
поступово гіперпростір, який прийнято називати 
мережею Інтернет, з часом перетвориться на сис-
тему інформаційних просторів. 

У даному контексті справедливим є зауваження 
Л. Дротянко, яка обстоює ідею, що існуючі концепції 
інформаційного суспільства є не більше, ніж теоре-
тичні конструкти [3]. Їх неймовірно складно долучити 
до реальних суспільних процесів, оскільки у деяких 
аспектах вони лише побічно відображають наявну 
соціокультурну ситуацію; можуть бути застосовні до 
обмеженої частини суспільних, культурних, політич-
них, економічних проблем сучасного етапу цивіліза-
ційного розвитку. 

Незважаючи на те, що до незаперечних ознак 
інформаційного суспільства слід віднести швидке 
задоволення усіх потреб, зв’язаних з інформаційни-
ми послугами, інформаційна структура глобальної 
мережі Інтернет все меншою мірою здатна задово-
льнити попити на якісну, валідну, достовірну інфор-
мацію. Якщо ще кілька років тому погроза викласти 
в Інтернеті інформацію про неякісний товар сприй-
малася всерйоз і могла зашкодити репутації, то нині 
щоб отримати об’єктивну інформацію слід шукати 
спеціалізовані форуми і лише думка зареєстрованих 
користувачів з високим рейтингом може стати підс-
тавою для формулювання деякого висновку. 

Справді, Інтернет початку ХХІ століття відрізня-
ється від Інтернету кінця ХХ. Резидентне (індивіду-
альне) наповнення мережі хоч і збільшилось в обся-
гах, якість його невідворотно знижується. Це, зок-
рема, відображено в недовірі редакторів наукових 
журналів до інтернет-посилань. Встановити автора 
такої публікації практично неможливо, як і визначи-
ти міру його відповідальності. 

Отже, довіра до гіперпростору недостатня для 
розгортання його евристичного потенціалу. Будемо 
більш категоричними – без перебудови структури 
мережі, яка, на наш погляд, має проходити через 
створення локалізованих (на першому етапі) інфор-
маційних просторів, Інтернет не може сприйматися 
як глобальна інформаційна мережа (у сучасному 
наповненні цього слова).  

Аналізуючи перспективи розвитку інноваційних 
технологій, Л. Клейнрок (розробник принципів кому-
тації пакетів даних) відмітив тенденцію до саморе-
гуляції глобальних інформаційних мереж [2, c. 93]. 
Ще в 2003 році він передбачав, що Інтернет стане 
«живим» організмом, здатним самостійно збирати, 
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обробляти і поширювати інформацію, а в перспек-
тиві – і приймати рішення. Кількість індивідуальних 
наповнень глобальної мережі у відсотковому відно-
шенні зменшиться через відсутність попиту до не-
валідних інформаційних джерел. Більша частина 
трафіку (переданої і завантаженої інформації) буде 
генеруватися не людиною, а технікою. А тому най-
ближчим часом потреба у єдиній структурі інфор-
маційної мережі та спільних протоколах (правилах) 
функціонування інформаційного простору стане 
першочерговою метою розвитку технологій. 

Утім мусимо визнати, що шляхетна мета може 
бути реалізованою не для всіх. Як відмічає 
В. Онопрієнко, глобальна економіка породила зруч-
ний для неї феномен «технологічної завіси» [4, 
c. 21]. Його зміст полягає у тому, що держави, які 
розвиваються, їх економіка, освіта, наука не здатні 
освоїти технологічні новації. А через високу вартість 
навіть не мають доступу до них і можливостей зага-
льного розгортання. Тому інформаційні простори 
західних держав на порядок вище аналогічних за 
задумом просторів інших держав. З одного боку це є 
джерелом інформаційної нерівності, а з іншого – 
механізмом влади. 
Висновки 

Виходячи зі сказаного, робимо висновок, що 
аналіз змін, які привнесуть описані тенденції у роз-
виток суспільства та визначення того, як вони тра-
нсформуватимуть соціальний простір, стає актуа-
льною соціально-філософською проблемою. Вона 
багатогранна, адже вже нині очевидним є цифро-
вий розрив держав. Одним із яскравих його підтве-
рджень є феномен інформаційного ресурсу 
Wikileaks. Його ідеологи показали, що насправді 
технологічно розвинені держави з усталеною ефе-
ктивною інформаційною інфраструктурою послуг 
не готові жити в єдиному інформаційному просторі, 

розгортання якого є невід’ємною умовою інформа-
ційного суспільства. На противагу цьому, провідні 
держави приймають закони і норми, які мають на 
меті концентрувати набуті знання, технології, бази 
даних якщо не в географічних, то хоча б в інфор-
маційних межах. 

У випадку ж створення відносно закритих, про-
фільних інформаційних просторів та мережевих баз 
обмеженого доступу, відмінність рівня життя і засо-
бів реалізації особистості повернеться на рівень до-
мережевого суспільства. Повториться історична 
закономірність: більшість отримає інноваційний 
інструмент, послуги, товари, інформацію, знання і 
т.п. послуги лише тоді, коли цим вже не можна ско-
ристатися для тотальних соціальних перетворень; 
коли все перелічене підпорядковане структурно 
більш досконалій інформаційній системі, і не існує 
поза нею. 
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Вступ 
Суспільний прогрес в умовах інформатизації 

прискорюється, передусім, завдяки інтелекту лю-
дей. Ті суспільства, які використовують цей ресурс, 
очолюють сьогодні цивілізаційний поступ у майбут-
нє. Відповідно до цього зростає роль навчальних 
закладів, у яких зрощується інтелект. Особливу 
роль у формуванні особистостей відводять універ-

ситетам, передусім технічним. Національні освітні 
системи, мають відповідати низці вимог, щоб допо-
могти людині адаптуватися до змін, що відбувають-
ся. Особливе місце займає підготовка в університе-
тах наукових кадрів вищої кваліфікації - дослідників, 
які з легкістю сприйматимуть нові ідеї, швидко адап-
туючись до нових умов й вимог часу.  


