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Постановка проблеми. П’ята інформаційна революція, що відбулася в другій половині ХХ століття, що була 
пов’язана із запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, призвела до формування інформаційного су-
спільства. Втім науковий дискурс щодо сутнісних характеристик та динаміки розвитку такого суспільства досі точить-
ся здебільшого в соціологічному, політологічному і, частково, в економічному руслі, тоді як правові дослідження з да-
ної проблематики мають уривчастий або вузько спрямований характер. Тому мета статті полягає у зверненні 
наукового дискурсу щодо інформаційного суспільства в бік конституційно-правових явищ і процесів, передусім розг-
лянути вплив певних характеристик даного суспільства на окремі інститути конституційного права, передусім інсти-
тути конституційної форми держави та основ правового статусу особи. З цієї причини серед основних методів дос-
лідження цієї статті застосовуються: історичний, за допомогою якого визначено еволюцію концепції інформаційного 
суспільства; формально-юридичний (догматичний), що дозволив перевести категорії та характеристики інформацій-
ного суспільства у правову площину; порівняльно-правовий, котрий дав змогу визначити специфіку прояву інформа-
ційного суспільства в державах з різною формою політичного режиму, а також формально-логічний, котрий забезпе-
чив обґрунтованість і переконливість міркувань автора. Крім того, з метою визначення перспектив розвитку 
інформаційного суспільства в умовах конституційної державності використано методи екстраполяції та правового 
моделювання. Результати. Інформаційні технології кардинальним чином змінюють повсякденне життя мільйонів 
людей. Відповідним чином реагує й правова система, у тому числі й конституційне право, охоплюючи своїм регулю-
вання дедалі ширше коло інформаційних відносин, включених до державної інформаційної політики. Відповідно, ін-
формація займає чільне місце серед конституційно-правових цінностей, отримуючи конституційне закріплення та 
конституційний захист. Висновки. Встановлено, що інформаційне суспільство – це здебільшого його інструменталь-
но-технологічна характеристика. Воно може існувати за умов як ліберальної, так і соціальної демократії, плюралісти-
чного суспільства західного зразка чи моністичного суспільства, як у Китаї. Тому першочергова роль конституційного 
права полягає в тому, щоб за допомогою своїх установчих, засадничих норм скерувати розвиток інформаційного су-
спільства на досягнення цілей і завдань державного будівництва, забезпечення прав і свобод громадян, зміцнення 
інститутів громадянського суспільства, створити правові межі, за якими інформаційні технології перетворюються на 
загрозу конституційному ладові.  

Ключові слова: інформація; інформаційне суспільство; конституційне право; конституційні цінності; 
інформаційні права особи 

*** 

Problem statement. The fifth information revolution, which took place in the second half of the twentieth century, was 
associated with the introduction of information and communication technologies, which led to the formation of the 
information society. However, the scientific discourse on the essential characteristics and dynamics of the development of 
such a society is still going mainly in the sociological, political science and, in part, in the economic mainstream, while legal 
research on this issue is fragmentary or narrowly focused. Therefore, the purpose of this article is to turn the scientific 
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discourse on the information society towards constitutional and legal phenomena and processes, first of all, to consider the 
influence of certain characteristics of this society on individual institutions of constitutional law, primarily the institutions of the 
constitutional form of the state and the foundations of the legal status of the individual. For this reason, among the main 
research methods of this article are: historical, which determined the evolution of the concept of the information society; 
formal-legal (dogmatic), which allowed to translate the categories and characteristics of the information society into the legal 
plane; comparative law, which made it possible to determine the specifics of the manifestation of the information society in 
countries with different forms of political regime, as well as formal-logical, which ensured the validity and persuasiveness of 
the author's reasoning. In addition, to determine the prospects for the development of the information society in the 
conditions of constitutional statehood, methods of extrapolation and legal modeling were used. Results. Information 
technology is fundamentally changing the daily life of millions of people. The legal system, including constitutional law, is 
responding accordingly, encompassing an increasingly wide range of information relations included in the state information 
policy. Accordingly, information occupies a prominent place among constitutional and legal values, receiving constitutional 
reinforcement and constitutional protection. Conclusions. Research and analysis show that the information society is 
mainly its instrumental and technological characteristics. It can exist in the conditions of both liberal and social democracy, 
pluralistic society of the Western-type, or a monistic society, as in China. Therefore, the primary role of constitutional law is 
to use its constituent, basic norms to direct the development of the information society towards achieving the goals and 
objectives of state-building, ensuring the rights and freedoms of citizens, strengthening civil society institutions, creating a 
legal framework according to which information technologies turn into a threat to the constitutional order. 

Key words: information; Information society; constitutional law; constitutional values; informational human 
rights 

 

Постановка проблеми 

Технологічний розвиток закономірно приво-
дить до якісних зрушень як в економічному ба-
зисі суспільства, так і в надбудовних відноси-
нах, у тому числі відносинах політико-правового 
чи конституційного характеру. Не є винятком і 
так звана п’ята інформаційна революція, що 
відбулася в другій половині ХХ століття і була 
пов’язана із запровадженням інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ). Втім науковий 
дискурс щодо сутнісних характеристик та дина-
міки розвитку інформаційного суспільства досі 
точиться здебільшого в соціологічному, політо-
логічному і, частково, в економічному руслі, тоді 
як правові дослідження з даної проблематики 
мають уривчастий або вузько спрямований ха-
рактер. Тому в межах статті спробуємо зверну-
ти науковий дискурс щодо інформаційного сус-
пільства в бік конституційно-правових явищ і 
процесів, передусім розглянути вплив певних 
характеристик даного суспільства на окремі ін-
ститути конституційного права, передусім інсти-
тути конституційної форми держави та основ 
правового статусу особи, що становить мету 
статті. Новизна роботи полягає у з’ясуванні та 
висвітленні проблеми формування і розвитку 
інформаційного суспільства через призму кон-
ституційно-правових відносин і цінностей.  За-
вданням статті є огляд основних концепцій інфо-
рмаційного суспільства, визначення основних 
етапів розвитку даного суспільства та його відо-
браження у вітчизняній та зарубіжній доктрині, 
розкриття сутнісних ознак інформаційного суспі-

льства у контексті розбудови конституційної 
державності та засад правового статусу особи. 

Інформаційне суспільство як суспільство 
постіндустріальне: огляд основних концепцій  

Загальне уявлення про інформаційне суспі-
льство зародилося ще в 1940-х роках, разом із 
появою кібернетики, хоча сам термін почав 
вживатися згодом, коли розпочалися повсюдна 
комп’ютеризація й бурхливий розвиток інфор-
маційних та цифрових технологій. Дане поняття 
пов’язане з іменами американських вчених К. 
Шеннона, Н. Вінера, Д. фон Неймана, англійсь-
кого логіка і криптографа А. Тьюрінга, радянсь-
ких математиків школи А.М. Колмогорова.  

З приводу авторства даного терміну висува-
ються різні позиції та наводяться різні аргумен-
ти. Загалом словосполучення "інформаційне 
суспільство, котре вживається зараз, уперше 
з’явилося в японських соціальних науках на по-
чатку 1960-х років. У деяких джерелах термін 
"інформаційне суспільство приписується про-
фесору Токійського технологічного інституту Ю. 
Хаяші [1]. Натомість за даними Л. Карваліча 
(Karvalic, 2007), японська версія даного виразу 
("джохо сякай" або "джохока сякай") народилася 
в 1961 р. під час розмови між відомим архітек-
тором К. Курокавою та авторитетним істориком 
та антропологом Т. Умесао [2]. Втім Х. Асахі та 
Т. Умесао (Asahi and Umesao, 1963) знадобило-
ся ще два роки, щоб у праці "Теорія інформа-
ційної індустрії: Світанок наступаючої ери екто-
дермальної індустрії" надати цьому визначенню 
більш закінченої форми [3]. Роком раніше аме-
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риканський дослідник Ф. Махлуп (Machlup, 1962) 
використав цей термін у праці "Виробництво і 
поширення знань у Сполучених Штатах" [4]. 

Термін "інформаційне суспільство" вперше 
був вжитий у назві наукового дослідження япон-
ських соціологів Т. Кувахари, Дж. Камішими і 
С. Камацу (Kuwahara, Kamishima and Komatsu, 
1964) "Соціологія в інформаційних суспільствах" 
[5], однак саму назву цій праці дали не автори, а 
редактор – М. Ігараші. За пальму першості у 
використанні словосполучення "інформаційне 
суспільство" у назві своєї книги змагаються ще 
два автори, але через труднощі реконструкції 
дат підготовки й публікації рукописів практично 
неможливо вирішити, яка саме публікація була 
першою: науково-популярна книга Й. Масуди 
(Masuda, 1968) "Вступ до інформаційного суспі-
льства" [6] чи бестселер Ю. Хаяші (Hayashi, 
1969) "Інформаційне суспільство: від жорсткого 
до м’якого суспільства [7]. Єдине, в чому немає 
сумніву, так це в тому, що народження і швидке 
закріплення концепції інформаційного суспільс-
тва нерозривно пов’язані з Японією.  

Згодом теорія "інформаційного суспільства" 
була розвинена такими відомими авторами, як 
М. Порат (Porat, 1978), Й. Масуда (Masuda, 
1983), Т. Стоуньер (Stonier, 1983), Р. Катц (Katz, 
1988) та ін.; тією чи іншою мірою вона отримала 
підтримку з боку тих дослідників, які акцентува-
ли увагу не стільки на прогресі власне інформа-
ційних технологій, скільки на становленні тех-
нологічного чи технетронного суспільства, або ж 
позначали сучасний соціум, відштовхуючись від 
значної або зростаючої ролі знань ("the 
knowledgeable society", "knowledge society" або 
"knowledge-value society") [8–11]. 

Перші теоретики інформаційного суспільст-
ва, як це нерідко буває з "першовідкривачами", 
з одного боку, виявляли певний утопізм (у тому 
числі з точки зору юридичної науки), а з іншого – 
навіть не уявляли, наскільки швидко окремі по-
ложення їх теоретичних конструкцій втіляться в 
життя. Якщо говорити про утопізм, то той самий 
Е. Масуда (Masuda, 1983) вважав, що інформа-
ційне суспільство буде безкласовим, соціальні 
конфлікти в ньому зникнуть, а отже, об’єктивно 
відпадає необхідність утримувати великий дер-
жавний апарат – цілком можна буде обійтися 
невеликим урядом [12, c.78]. Про роль права, у 
тому числі права конституційного, в інформа-
ційному суспільстві Е. Масуда не згадував, але 
з урахуванням його поглядів на класи і державу 
можна припустити, що він був скептиком у пи-
танні про майбутнє конституціоналізму.  

У 1970-х роках в Японії поняття "інформацій-
не суспільство" почали використовувати на 
державному рівні. Перша згадка про інформа-
ційне суспільство була в назвах інформаційних 
звітів для японського уряду, підготованих Агент-
ством економічного планування, Інститутом ро-
зробки використання комп’ютерів, а також Ра-
дою по структурі промисловості. Назви цих 
звітів говорять самі за себе: "Японське інфор-
маційне суспільство: теми і підходи" (1969), "Ко-
нтури політики сприяння інформатизації японсь-
кого суспільства" (1969), "План інформаційного 
суспільства" (1971). Спочатку зміст концепції 
інформаційного суспільства зводився до його 
технічної сторони, тобто до активізації процесу 
загальної комп’ютеризації, яка мала надати лю-
дям доступ до надійних джерел інформації і по-
збавити їх від рутинної роботи, забезпечивши 
високий рівень автоматизації виробництва. При 
цьому мало змінитися й саме виробництво – 
передбачалося, що продукт його стане більш 
"інформаційно ємним", що означає збільшення 
частки інновацій, дизайну і маркетингу в його 
вартості. Автори названих звітів вважали, що 
виробництво саме інформаційного продукту, а 
не продукту матеріального, буде рушійною си-
лою освіти і розвитку суспільства. 

Звісно, все це не означає, що в інших держа-
вах, крім Японії, про інформаційне суспільство 
не говорили, – просто для позначення цього 
явища використовувалися інші вирази, зокрема 
"постіндустріальне суспільство", "революція бі-
лих комірців" тощо. Загальною характеристикою 
цих прото-концепцій є те, що вони виокремлю-
вали один з компонентів, тобто одну частину, 
швидко мінливого соціально-економічного ком-
плексу і припускали, що цього цілком достатньо 
для характеристики – як в описовому, так і в ме-
тафоричному сенсі. У результаті кілька десятків 
термінів, кожен зі своїм підходом, поширилися 
між 1950 і 1980 роками. 

На думку І.В. Ковальчук [13, c.36], термін "ін-
формаційне суспільство" став альтернативою 
поняттю "постіндустріальне суспільство", замі-
нивши собою такі як "постбуржуазне" у Дж. Ліх-
тхайм (Lichtheim, 1963) [14, с.194], "посткапіталі-
стичне" у Р. Дарендорф (Dahrendorf, 1959) [15, 
c.51–59], "постпідприємницьке" у П.Ф. Друкер 
(Drucker, 1996) [16, c.168], "постринкове" у Т. 
Бернс (Burns, 1995) [17, c.50], "посттрадиційне" 
у А. Гідденс (Giddens, 1991) [18, c.2–3], "постіс-
торичне" у К. Боулдінг (Boulding, 1964) [19, c.11], 
"техностронне" у Зб. Бжезінський (Brzezinsky, 
1970) [20, c.9], "програмоване" у А. Турен 



ISSN 1995-6134 

 55 Forum Prava, 2021. 68(3). 52–66 
(Research Article) 

(Touraine, 1962) [21, c.312–322], "суспільство, 
засноване на знаннях" у Р.Е. Лейн (Lane, 1966) 
[22], "конвенційне" у Дж. Пакульскі та М. Вотерс 
(Pakulski and Waters, 1996) [23, c.154], "активне" 
у А. Етціоні (Etzioni, 1968) [24, c.56], що вжива-
ються у працях низки вчених Як видається, таке 
судження є зайве категоричним і таким, що пот-
ребує додаткової аргументації, оскільки кожен із 
вищезгаданих термінів має власний зміст і вжи-
вається у відповідному контексті, який лише пе-
ретинається, але жодним чином є співпадає з 
тим, що мається на увазі власне під інформа-
ційним суспільством.  

Американський соціолог Д. Белл, автор зна-
менитої концепції постіндустріального суспільс-
тва, відвів центральну роль зростанню кількості 
та значення інформації і знань. Він ділив світ на 
три типи соціальної організації: 1) доіндустріа-
льний – це, перш за все, видобувні види госпо-
дарської діяльності: землеробство, витяг корис-
них копалин, рибальство, заготівля лісу тощо, 
тобто загалом "взаємодія людини з природою"; 
2) індустріальний – це фабричне господарство, 
засноване на застосуванні енергії до машин для 
масового виробництва товарів; труд тут є взає-
модією зі штучною природою: об’єднання людей 
з машинами, організація ритмічної роботи з ви-
соким ступенем координації; 3) постіндустріаль-
не суспільство – це діяльність, пов’язана в пер-
шу чергу з обробкою даних, управлінням та 
інформацією; це спосіб життя, який дедалі зрос-
таючою мірою зводиться до "взаємодії людей 
один з одним" [25, с.117–235]. Для Д. Белла 
"інформаційне суспільство" – це нова назва для 
постіндустріального суспільства, яка підкреслює 
не його положення в послідовності ступенів сус-
пільного розвитку – після індустріального суспі-
льства, а основу визначення його соціальної 
структури – інформацію.  

Американський футуролог Дж. Нейсбіт 
(Naisbitt, 1982) назвав перехід до інформаційно-
го суспільства однією з десяти найважливіших 
тенденцій трансформації Заходу, а в подаль-
шому й світу в цілому [26, с.128]. На його думку, 
цей перехід характеризується процесом пере-
ходу від національної економіки до глобальної, 
від короткотермінового планування до довготе-
рмінового, від централізації до децентралізації.  

Американський соціолог, філософ, публі-
цист-футуролог Е. Тоффлер, автор бестселера 
"Третя хвиля" (1980), у своїй теорії "суперіндус-
тріального суспільства" (при цьому, не вважаю-
чи свій термін "адекватним" [27, с.16–34]) виок-
ремлював три історичні, економічні, культурні, 

політичні періоди (у термінології Е. Тоффлера – 
"хвилі") в розвитку людства: "Перша хвиля" – 
сільськогосподарська (аграрна), за якої земля 
була основою економіки, життя, політики; "Друга 
хвиля" – промислова (індустріальна), основою 
функціонування якої були праця і капітал; "Тре-
тя хвиля" – інформаційна, заснована на викори-
станні знань. В аспекті предмета нашого дослі-
дження особливий інтерес викликає висунута Е. 
Тоффлером ідея про нову типологію влади, де 
основним критерієм є її якість, адже, як зазна-
чає вчений, хто зрозуміє "якість", отримає стра-
тегічну перевагу. На його думку, в інформацій-
ному суспільстві знання є найбільш демокра-
тичним джерелом влади. "Контроль над знан-
нями – це суть майбутньої всесвітньої битви за 
владу в усіх інститутах людства" [28, с.42]. І в 
цьому випадку конституція має захищати суспі-
льство від зловживання контролем над знання-
ми та поширенням неправдивих знань. 

П. Дракер у книзі "Посткапіталістичне суспі-
льство" розвив ідеї Е. Тоффлера та виклав вла-
сне бачення розвитку суспільства, влада в яко-
му основана на знаннях. У своїй книзі він виклав 
концепцію переходу від капіталістичної до соці-
альної держави. Основними чинниками, що бу-
дуть засвідчувати такий перехід є наступні: 1) 
перехід від індустріального господарства до 
постіндустріального господарства сформова-
ному на знаннях; 2) трансформація ідеї націо-
нальної держави на користь глобалізму; 
3) подолання капіталістичної приватної власно-
сті; 4) формування нової системи цінностей су-
часної людини. 

Важливим висновком П. Дракера є те, що 
перехід до "суспільства, побудованого на знан-
ні", принципово змінює владну структуру суспі-
льства − влада і контроль поступово перехо-
дять від власників капіталу до тих, хто має 
знання, інформацію й ефективні технології його 
використання. Причому цей перехід не нівелює 
значення капіталу – зазвичай капітал перероз-
поділяється, а точки концентрації знання й ін-
формаційних технологій стають одночасно і то-
чками керування фінансовими потоками [29, 
с.95]. Цей висновок є підтвердженням теорії Е. 
Тоффлера, щодо переходу до нового, високоя-
кісного типу влади основаного на знаннях і на 
сьогодні є актуальним створювання адекватного 
механізму переходу влади та капіталу від влас-
ників до тих, хто має знання, інформацію й ефе-
ктивні технології його використання. Свій висно-
вок Е. Тоффлер не переводив у площину полі-
тико-правових відносин, але його твердження 
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про новий тип влади закономірно передбачає 
необхідність відповідних перетворень у право-
вому регулюванні відносин, пов’язаних з органі-
зацією та здійсненням публічної влади з ураху-
ванням нового "інформаційно-технологічного 
антуражу". 

Також слід звернути увагу на роботи канад-
ського професора Г.М. Маклюена, який просла-
вився на весь світ як "пророк електронної кому-
нікації із Торонто". У книзі "Розуміння медіа: 
зовнішнє розширення людини" Г.М. Маклюен 
зазначив, що "засоби комунікації" (media) – це 
не тільки ЗМІ, як прийнято вважати [30]. До них 
автор також відносить: електричне світло, усне 
мовлення, письмо, дороги, одяг, житло, місто, 
гроші, рекламу, автоматичне обладнання, пре-
су, телеграф, телефон, кіно, радіо, телебачення 
і навіть зброю. Все вищезазначене об'єднує те, 
що ці засоби є "технологіями", або "посередни-
ками", запровадження яких вносить суттєві змі-
ни в комунікацію людини з навколишнім світом 
(як природним, так і соціальним) і реорганізовує 
його спосіб світосприйняття і спосіб життя. Дана 
позиція, як ніколи, є актуальною і зараз, адже 
маркетинг, мода, стиль життя, предмети побуту 
які розповсюджують за допомогою засобів ко-
мунікації, мають великий вплив на суспільне 
життя і люди піддаються маніпуляціям та не-
усвідомленому, нав’язаному вибору. В даному 
випадку держава повинна створювати механіз-
ми регулювання впливу на людину, в тому числі 
й на конституційно-правовому рівні, адже відсу-
тність регулювання цих відносин робить людину 
незахищеною та психологічно хворою. 

"Засоби комунікації" розглядаються Г.М. Ма-
клюеном як зовнішнє розширення людини, як 
безпосередні технічні продовження її тіла, орга-
нів чуття і здібностей: "Нові медіа не є мостами 
між людиною і природою: вони і є сама приро-
да" [30, с.344–345]. У зв’язку з появою великої 
кількості аудіо-візуального контенту, сприйняття 
людиною письмової та візуальної інформації 
змінилось і даний факт має бути відображений 
на нормативно-правовому рівні. Нормативно-
правова база, конституції, міжнародні договори 
повинні відслідковувати технологічний прогрес 
та відображати найбільш яскраві результати 
його на своєму рівні. Ця позиція виглядає вель-
ми прогресивною з огляду на наявне розширен-
ня предмета конституційного регулювання за 
рахунок інформаційних правовідносин. 

Варто зазначити також думку іспанського до-
слідника М. Кастельса, який підкреслює, що од-
нією з ключових рис інформаційного суспільства 

є мережева логіка, що і пояснює концепцію "ме-
режевого суспільства" [31, с.42–43]. Мережі 
пов’язують між собою за допомогою численних 
зв’язків людей, інститути і навіть цілі держави. 
Вони є основою глобального мережевого суспі-
льства, оскільки пронизують усю соціальну і 
економічну структуру. Відповідно, Конституція, 
як основний закон, має регулювати й основні 
взаємовідносини глобального мережевого сус-
пільства, оскільки за відсутності такого регулю-
вання на найвищому рівні може створитись хаос 
та анархія. Вже на сьогодні постає питання що-
до неправдивої інформації в мережі та її впливу 
на суспільство. Зрозуміло, що партикулярні рі-
шення галузевих наук та нормативно-правових 
актів є не достатніми для вирішення цього пи-
тання. І сучасна концепція "європейського вря-
дування", важливим елементом якого є саме ме-
режеве врядування, в даному контексті виглядає 
цілком адекватною відповіддю європейської спі-
льноти на новітні зміни та виклики, породжені 
використанням ІКТ у політико-правовій сфері. 
Еволюція поняття "інформаційне суспільство" 
та основні етапи його становлення 

Загалом можна стверджувати, що станов-
лення поняття "інформаційне суспільство" 
пройшло кілька етапів, котрі мали свої особли-
вості й вимоги, що ставилися до виду та якості 
інформації: 

Перший етап (1910–1940 роки) – характери-
зується створенням банків даних, документообі-
гу, систем аналізу потоків інформації, їх оптимі-
зації і структурування, принципів зберігання і 
пошуків інформації, штучного інтелекту. Даний 
етап заклав вимоги і принципи переходу суспі-
льства на новий еволюційний рівень. 

Другий етап (1940–1950 роки) – ґрунтується 
на розумінні інформації та знань як сукупності 
сигналів і комбінації знаків. Дослідження, пов’я-
зані з інформацією, в основному проводилися в 
рамках технічних наук. У 1948 році К. Шеннон 
визначив поняття інформації як комунікацію, 
зв’язок, в процесі якого усувається невизначе-
ність (ентропія) [32, с.246]. Подальший розвиток 
поняття "інформація" отримало з виникненням 
науки кібернетики, яка сформулювала принцип 
єдності інформації та управління. Основополо-
жник кібернетики М. Вінер розвивав концепцію, 
яка передбачала, що процес управління є про-
цесом переробки інформації та передачі її для 
виконання якоїсь дії. За Вінером: "Інформація – 
це позначення змісту, отриманого із зовнішньо-
го світу в процесі нашого пристосування до ньо-
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го. Інформація є інформація, а не матерія і не 
енергія. Той матеріалізм, який не визнає цього, 
не може бути життєздатним на даний час" [33, 
с.111]. Низка вчених (К. Шеннон, Больцман, Л. 
Бріллюен) характеризують інформацію як нега-
тивну ентропію, або негентропію. Оскільки ент-
ропія є мірою невпорядкованості, то інформація 
може бути визначена як міра впорядкованості 
матеріальних систем. Англійський кібернетик і 
біолог У.Р. Ешбі пов’язав поняття інформації з 
філософськими поняттями відображення (як 
фундаментальної властивості матерії) та розма-
їття [34, с.84]. 

Третій етап (1950-1980 роки) – інформація і 
знання виступають вже як товар і товаровироб-
нича сила. У цей період виокремлюється самос-
тійна галузь – інформаційна економіка. Вона 
починає відігравати визначальну роль, описую-
чи значення інформації як базового ресурсу і 
продукту інформаційного суспільства. У 1972 р. 
японськими вченими (Ю. Хаяші, Т. Умесао, Й. 
Масуда) було поставлене національне завдання 
інформаційного розвитку японського суспільст-
ва. Інформаційне суспільство визначалося тут 
як таке, де процес комп’ютеризації надасть лю-
дям доступ до надійних джерел інформації, по-
збавить їх від рутинної роботи, забезпечить ви-
сокий рівень автоматизації виробництва. При 
цьому, згідно з позицією Й. Масуди (Masuda, 
1983), повинно було змінитися й саме виробни-
цтво – продукт мав стати більш "інформаційно 
ємним", що означало збільшення частки іннова-
цій, проектно-конструкторських робіт і маркетин-
гу в його вартості; виробництво інформаційного 
продукту, а не продукту матеріального, мало 
стати рушійною силою освіти і розвитку суспіль-
ства [9, c.29].  

У межах останнього, третього етапу станов-
лення інформаційного суспільства відбувалося 
в кілька стадій. Перша була пов’язана з подо-
ланням "інформаційної кризи", коли, з одного 
боку, різко зросло виробництво інформації ("ін-
формаційний вибух"), а з іншого – у споживача 
виникли труднощі з пошуком необхідної інфор-
мації ("інформаційний голод"). Кризу долали 
насамперед шляхом створення розгалужених 
пошукових систем (Yahoo, Google, Yandex та 
ін.). На наступній стадії ключовими стали про-
блеми інформаційної культури (компетентність 
у галузі інформатики, вміння швидко орієнтува-
тися в інформаційному просторі, відповідаль-
ність за вироблену інформацію, дотримання 
етики спілкування в інформаційному середови-
щі) та інформаційної безпеки (запобігання ви-

падкових або цілеспрямованих збоїв в інфор-
маційних системах, маніпуляцій і контролю за 
людьми з використанням інформаційних техно-
логій, забезпечення конфіденційності особистої 
інформації) [1]. На початку ХХІ ст. суспільство 
перейшло на стадію цифрової трансформації, 
коли серед цифрових-технологій на перше міс-
це виходять соціальні мережі, інтернет речей, 
доповнена і віртуальна реальність, робототехні-
ка та розробки штучного інтелекту. 

Передумовами до визначення поняття "ін-
формаційне суспільство" стало усвідомлення 
важливості збору, упорядкування та подання 
для практичного використання інформації (тех-
нологічної, соціологічної, наукової, статистичної, 
економічної) в умовах дедалі зростаючих вимог 
науково-технічного прогресу. Важливість за-
вдань розбудови інформаційного суспільства 
вивела їх на рівень державної політики, що у 
поєднанні з необхідністю правового регулюван-
ня відповідних відносин об’єктивно привело до 
віднесення найважливіших із них до предмета 
конституційного регулювання. 

Починаючи з 1970-х років відбувається кон-
вергенція концепцій інформаційного суспільства 
і теорії постіндустріального суспільства. У це 
поняття були включені всі попередні часткові 
концепції і навіть збережені виразна сила, підхід 
і ставлення, які вони представляли. В якості спі-
льних визнаються такі принципи: першочергова 
роль теоретичного знання (інформації) у функ-
ціонуванні соціуму; випереджаючий розвиток 
наукомістких галузей, нових інтелектуальних 
технологій, економіки послуг; орієнтованість у 
майбутнє будь-яких перетворень, що прово-
дяться; широке використання інновацій як осно-
вного засобу реалізації такого підходу; ключова 
роль інтелектуалів у формуванні нових еліт. У 
контексті цих положень переосмислюється й 
роль самої інформації. Принциповим є не те, 
що її кількість постійно зростає (одночасно зро-
стає й масив "інформаційного сміття"), і не те, 
що в управлінні всіма процесами задіяні інфор-
маційні ресурси, а те, що: 1) інформація стає 
товаром; 2) інформація передається миттєво, 
процес і межі її поширення практично не конт-
рольовані, внаслідок чого "засіб" (комунікаційні 
канали) сам перетворюється на "зміст" [1]. 

Варто відзначити, що концепція інформацій-
ного суспільства від самого свого виникнення 
мала чітко виражений прикладний характер як 
звітів і програм дій для американського і япон-
ського урядів. Разом із розвитком цієї концепції 
посилювався її базовий, доктринально-світо-
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глядний шар, а відтак – і конституційний рівень 
правової регламентації, передусім в аспекті ос-
нов правового статусу особи та електронної 
демократії. 

На сьогодні у доктрині інформаційного суспі-
льства можна виокремити два напрями: пантех-
нологічний і рефлексивний. 

У радикальній, пантехнологічній версії ін-
формаціоналізму соціальні зрушення виводять-
ся як прямий результат мікроелектронної рево-
люції, а формування нового типу суспільства 
пов’язується з експансією в економіку, політику, 
освіту, медицину, побут комп’ютерно-інформа-
ційної інфраструктури (електроніки, комп’ютерів, 
засобів зв'язку). В її рамках розроблено концеп-
цію інформаційної супермагістралі ("суперхай-
вея"), висувається проект глобальної електронної 
цивілізації, що базується на синтезі телебачення, 
комп’ютерної служби та енергетики. 

Натомість представники рефлексивного 
спрямування (Е. Гідденс, К. Боулдінг, Дж. Бе-
нінджер, Дж. П. Барлоу, К. Леш) вбачають сут-
ність інформаційного суспільства в потоках ін-
формації, пов’язують розвиток суспільства зі 
зміною інформаційних кодів діяльності. Якісна 
специфіка нового соціального устрою при цьому 
пов’язується з кількісними змінами в сегменті 
виробництва і розподілу інформаційно-мереже-
вих благ (так звані "четвертинний" і "п’ятинний" 
сектори) – зростанням виробництва/споживання 
кількості інформації (так званий "закон Мура"). 

Циркулюючи в суспільстві "зі швидкістю еле-
ктронних засобів зв’язку" (М. Кастельс) і навіть 
"зі швидкістю думки" (Б. Гейтс), соціальна інфо-
рмація, на думку теоретиків, виступає субстра-
том і основою функціонального взаємозв’язку 
всіх елементів системи соціального управління. 
Обмін інформацією є необхідною умовою як 
процесів організації, управління, так і самоорга-
нізації соціальних систем. Відповідно, правова 
система (як національна та міжнародна), аби 
бути ефективними, повинні оперативно й адек-
ватно реагувати на зміну "технологічного ди-
зайну", появу нових ІКТ і пов’язаних із ними мо-
жливостей і загроз. 

Британський соціолог Ф. Уебстер у книзі "Те-
орії інформаційного суспільства" запропонував 
класифікувати визначення інформаційного сус-
пільства за такими критеріями [35, c.14–28]:  

– технологічний (нові технології – одна з най-
помітніших ознак настання нових часів, і їх час-
то приймають за ознаку народження інформа-
ційного суспільства); 

– економічний (передбачає врахування зрос-

тання економічної цінності інформаційної діяль-
ності); 

– пов’язаний зі сферою зайнятості (передба-
чається, що ми вступаємо в інформаційне сус-
пільство, коли більшість зайнятих працює в ін-
формаційній сфері); 

– просторовий (головний акцент робиться на 
інформаційні мережі, що пов’язують різні місця, 
а тому можуть чинити глибокий вплив на органі-
зацію часу і простору); 

– культурний (сучасна культура явно більш 
інформативна, ніж будь-яка попередня; ми існу-
ємо в медіанасиченому середовищі, що озна-
чає: життя істотно символізується). 

На наше переконання, цей перелік потребує 
доповнення правовим (юридичним) критерієм, 
оскільки інформаційне суспільство характеризу-
ється змінами в структурі системи права (зок-
рема, формуванням інформаційного права як 
галузі), у системі основних прав людини (так 
звані інформаційні права, інформаційне прай-
весі), в організації та здійсненні публічної влади 
(діджиталізація діяльності органів державної 
влади та місцевого самоврядування, перехід до 
електронних форм безпосердньої демократії, 
електронних форм комунікації між громадянами 
і державою тощо). 
Проблематика інформаційного суспільства 
в радянській та пострадянській літературі 

Вітчизняні науковці теж неодноразово звер-
талися до питання переходу до "нового суспіль-
ства". Ще радянські вчені-дослідники писали 
про науково-технічний прогрес і науково-
технічну революцію, маючи на увазі перехід до 
інформаційного суспільства, заснованого на 
домінуючій ролі наукових досліджень. Значний 
внесок у розвиток цього напрямку внесли: 
А.І.Анчишкін, Л.М. Готовський, Н.П. Гібало, 
В.Я. Єльмеєв, В.А. Жамін, Г.І. Жильцов, В.В. Зу-
бчанінов, Л.С. Консон, Г.А. Лахтін, А.Б. Ніколаєв, 
С.В. Пирогов, М.І. Скаржинський, В.А. Трапезніков. 

Протягом останніх двох десятиліть чимало 
вчених з "пострадянського простору" теж роби-
ли спроби надати визначення саме феномену 
інформаційного суспільства. Так, відомий росій-
ський філософ А.І. Ракітов вважає, що в умовах 
нового часу найважливішими продуктами соціа-
льної діяльності стають виробництво, експлуа-
тація та використання послуг і знань, причому 
питома вага знань постійно зростає. На думку 
цього автора, основним критерієм інформацій-
ного суспільства слугують кількість і якість ная-
вної в обороті інформації, її ефективна переда-
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ча і переробка, доступність інформації для кож-
ного завдяки відносній її дешевизні [36, с.138].  

Згідно з позицією вченого, інформаційним 
можна назвати суспільство, в якому будь-який 
індивід або група осіб в будь-який час можуть 
отримати будь-яку інформацію, необхідну для їх 
життєдіяльності та вирішення особистих і соціа-
льно значущих завдань; у такому суспільстві 
виробляється, функціонує і доступна сучасна 
інформаційна технологія; відбувається процес 
прискореної автоматизації та роботизації всіх 
сфер і галузей виробництва й управління, а та-
кож радикальні зміни соціальних структур, нас-
лідком яких стає розширення сфери інформа-
ційної діяльності і послуг [37]. 

На відміну від А.І. Ракітова, І.М. Курносов 
конкретизує напрямки розвитку інформаційної 
сфери. На його думку, головне для побудови 
інформаційного суспільства – це розвиток дис-
танційних сфер діяльності. Дистанційні комуні-
кації мають дозволити здійснювати роботу 
практично в усіх сферах послуг [38, с.19–22]. 
Натомість Г.Л. Смолян і Д.С. Черешкіна інфор-
маційне суспільство подають як суспільство, 
котре, крім усього іншого, формує єдиний світо-
вий інформаційний простір і поглиблює процеси 
інформаційної та економічної інтеграції країн і 
народів, а домінуючими стають ті з них, котрі 
запроваджують новий технологічний уклад, який 
базується на масовому використанні мережевих 
інформаційних технологій, перспективних засо-
бів обчислювальної техніки і телекомунікацій 
[39, с.33]. При цьому названі автори вказують на 
виникнення в інформаційному суспільстві спе-
цифічних проблем. Зокрема, особливу увагу 
вони приділяють питанню інформаційної безпе-
ки і розробці ефективної системи забезпечення 
прав громадян і соціальних інститутів на вільне 
отримання, розповсюдження і використання ін-
формації. 

І.С. Мелюхин у монографії "Інформаційне су-
спільство: витоки, проблеми, тенденції розвит-
ку" зазначає, що "інформаційне суспільство від-
різняється від суспільства, в якому домінують 
традиційна промисловість і сфера послуг, тим, 
що інформація, знання, інформаційні послуги і 
всі галузі, пов’язані з їх виробництвом зроста-
ють більш швидкими темпами, є джерелом но-
вих робочих місць, стають домінуючими в еко-
номічному розвитку" [40, с.92]. Вчений 
виокремлює три основні ознаки інформаційного 
суспільства: інформація використовується як 
економічний ресурс, вона стає предметом ма-
сового споживання, формується інформаційний 

сектор економіки [40, с.21]. Він, як і багато захі-
дних авторів, підкреслює домінування в сучас-
ному суспільстві сфери інформаційних послуг, 
для позначення якої спеціально вводить понят-
тя "інформаційної індустрії", що включає "при-
ватні і державні організації, які створюють інфо-
рмацію різних видів, інтелектуальну власність, 
забезпечують функціонування пристроїв для 
поширення інформації споживачам, виробляють 
обладнання та програмне забезпечення, покли-
кані обробляти інформацію" [40, с.22]. 

Крім теорій, які акцентують увагу на якомусь 
одному аспекті інформаційного суспільства, іс-
нують спроби холістичного (цілісного) підходу, 
що намагається схопити у взаємозв’язку всі на-
явні тенденції. У пострадянській науковій літе-
ратурі інтегративний підхід представлений в 
роботі А.І. Смирнова "Інформаційна глобаліза-
ція і Росія: виклики і можливості" [41]. Автор ви-
діляє і описує наступні новоутворення інформа-
ційного суспільства: 1) посилення взаємозв’язку 
науки і технічних розробок і поява наукоємних 
технологій; 2) проникнення глобалізаційних 
процесів в усі сфери життя; 3) формування но-
вої "інформаційної" картини світу; 4) поява таких 
нових форм соціальної та економічної діяльнос-
ті як електронна комерція, телеробота, дистан-
ційна освіта, телемедицина та електронна де-
мократія. А.І. Смирнов зазначає, що сьогодні 
інформація стає головним соціальним ресур-
сом, вона "здатна допомогти людині адаптува-
тися до життя в умовах постійних змін, виробити 
нові стереотипи поведінки, відповідні нових об-
ставин. Для людини інформаційного суспільства 
єдність світу виявляється вже не теоретичної 
або ідеологічної абстракцією, а фактом його по-
всякденного життя" [41]. 

На сьогодні до найважливіших характеристик 
інформаційного суспільства відносять такі: 
1) лавиноподібне поширення інформаційних 
технологій (перш за все комп’ютерних і телеко-
мунікаційних); 2) перетворення інформації на 
найважливіший соціальний ресурс, необхідну 
передумову управлінської діяльності, розвитку 
економіки, освіти, сфери послуг, домашнього 
побуту, рекреаційної сфери тощо; за деякими 
даними, в найбільш розвинених країнах профе-
сійна діяльність більше половини зайнятих 
пов’язана виключно з виробництвом і обробкою 
інформації; 3) наділення ЗМІ статусом "четвер-
тої гілки влади"; 4) розширення меж і "реперту-
ару" масової культури; 5) збільшення каналів 
вертикальної і горизонтальної мобільності; 
6) зміна уявлень про соціальний простір ("гло-
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балізація" простору, миттєва доступність навіть 
периферійних його сегментів) і часу (розширен-
ня рамок "сучасності", коли навіть віддалені іс-
торичні події сприймаються як такі, що відбува-
ються "тут" і "зараз"); 7) виникнення в процесі 
комунікації особливої віртуальної реальності, 
що не зводиться до результатів технічної візуа-
лізації та виходить за межі уяви і пам’яті індиві-
да; 8) перетворення інформаційних технологій 
на базу для розвитку високих технологій (Hi-
Tech) [1]. У контексті предмета нашого дослі-
дження перелік характеристик інформаційного 
суспільства, на наш погляд, варто доповнити 
ознакою інформатизації правової реальності 
(правової системи в цілому), яка передбачає 
вихід правової системи у кіберпростір, юриди-
зацію віртуальної реальності, діджиталізацію 
правовідносин тощо. Звісно, що інформатизація 
правової реальності має тотальний характер і 
не може оминути конституційно-правові явища 
та процеси. Зокрема, сьогодні можна констату-
вати про поступове формування інформаційної 
чи цифрової конституції суспільства, принаймні 
в аспекті фактичної конституції, хоча рано чи 
пізно це приведе до відповідних змін і в юриди-
чній конституції. 

Незважаючи на велику кількість визначень 
інформаційного суспільства, його властивостей 
і особливостей, всі автори сходяться на тому, 
що головною особливістю інформаційного сус-
пільства є особливий тип виробництва, власти-
вий саме новій формації, – виробництво послуг, 
засноване на використанні інформації. У тому 
числі послуг публічних. Більше того, динаміка 
суспільних відносин у даній сфері дозволяє 
стверджувати, що публічні послуги, як і взаємо-
дія між людиною і державою в цілому, дедалі 
більше переходитиме у кіберпростір, а цінність 
цифрових послуг невпинно зростатиме. 
Еволюція інформаційного суспільства та 
його вплив на відносини людини і держави 

У публікаціях останнього часу однією з клю-
чових стає теза про те, що світ вступив у нову 
еру – інформаційну, в століття електронної еко-
номічної діяльності, мережевих спільнот і орга-
нізацій без кордонів. Автори єдині в тому, що 
прихід нового часу радикально змінює економі-
чні та соціальні аспекти життя суспільства. По-
дібні зміни безпосередньо стосуються місця 
людини в інформаційному світі. Людина зміню-
ється відповідно до векторів інформаційно-
технічних характеристик суспільства. Однак це 
зовсім не пасивне сприйняття нових умов виро-

бництва і споживання – людина виступає 
суб’єктом інформаційної реальності, далеко ви-
ходить за інформаційно технічні характеристи-
ки. Як зазначає В.Б. Устьянцев, "інформатизація 
повсякденного життя і поява нового інформа-
ційного поля людського буття не проходить без-
слідно для життєвого світу людини. В електрон-
ному просторі змінюються поведінкові стан-
дарти і ціннісні орієнтації особистості" [42, c.7]. 

М. Бовенс і Е. Лус (Bovens and Loos, 2002) 
виокремлюють чотири відмінні риси інформа-
ційного суспільства, котрі є важливими для пра-
вової держави: детериторіалізацію, турбулент-
ність, горизонтальність і дематеріалізацію [43, 
c.185–197].  

Під детериторіалізацією розуміється те, що 
інформаційне суспільство простягається далеко 
за межі національних держав, а інформатизація 
ще більше стимулює триваючу тенденцію до 
інтернаціоналізації і глобалізації економіки, сус-
пільства і культури. Обмін інформацією в де-
яких випадках пов’язаний з одним конкретним 
місцем, а може відносно легко поширюватися й 
на територію кількох держав або, іноді навіть 
взагалі не піддаватися відстежений за територі-
альною ознакою.  

Друга важлива характеристика інформацій-
ного суспільства – високий ступінь турбулент-
ності. Нові технології та програми змінюють 
один одного швидкими темпами, в той час як їх 
використання суспільством і соціальні наслідки 
цього залишаються вкрай непередбачуваними – 
навіть для самих виробників цих продуктів, що 
знову і знову виявляють Philips, Francetelecom і 
численні ІКТ-компанії. Ця непередбачуваність 
стосується не тільки застосування нових техно-
логій. В інформаційному суспільстві інформація 
про суспільство викликає зміни в самому суспі-
льстві. Нове знання проникає в найвіддаленіші 
куточки і сфери та може викликати швидкі коли-
вання й варіації в поведінці. Як наслідок, інфор-
маційне суспільство, як це не парадоксально, в 
деяких аспектах є важким для усвідомлення 
суспільством. 

Через означену вище турбулентність і вели-
чезні масштаби поширення знань зростає важ-
ливість переговорів, а сила командування, ди-
рективних вказівок у суспільних відносинах 
зменшується, що породжує таку ознаку інфор-
маційного суспільства, як горизонтальність. Ве-
ликі компанії та державні установи більше не є 
єдиними постачальниками мудрості, тож почали 
значною мірою залежати від інших суб’єктів у 
сфері надання інформації та управлінських по-
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слуг. Отже, ринки і мережі зайняли місце ієрар-
хій як домінуючих форм соціальної організації. 
М. Кастельс (Castells, 1996) у міркуваннях захо-
дить настільки далеко, що заявляє, нібито "го-
ризонтальні мережі стали основними осередка-
ми суспільства" [44, с.69]. 

Нарешті, ознака дематеріалізації інформа-
ційного суспільства полягає в тому, що матеріа-
льні блага, котрі належать людині, більше не 
диктують повністю її економічне та соціальне 
становище в суспільстві, а найважливішими со-
ціальними і економічними благами стають ін-
формаційні канали, інформаційні послуги та ін-
формаційні продукти. Це стосується не тільки 
відносин між урядом і громадянином, але й вза-
ємин між самими громадянами. Ті, у кого немає 
доступу до інформації та інформаційних кана-
лів, зазвичай можуть мати дуже невеликий полі-
тичний та адміністративний вплив, на додаток 
до ризику соціальної ізоляції, втрати позицій на 
ринку праці та зіткнення з перешкодами в своє-
му особистому розвитку. 

Усі перелічені фактори безпосередньо впли-
вають і на характер конституцйно-правових від-
носин, і на підходи законодавця до їх норматив-
ного регулювання, у тому числі в аспекті засад 
правового статусу особи в умовах інформацій-
ного суспільства. 

Передусім, новітні інформаційні технології 
суттєво розширюють та підносять на якісно но-
вий рівень можливості громадян щодо комуні-
кації з органами публічної влади та участі в де-
мократичному врядуванні. Як слушно зазначає 
О.В. Афоніна, поняття форм політико-правової 
активності громадян в Інтернеті є міждисциплі-
нарним та включає такі практики: онлайнові або 
електронні консультації; електронну участь; 
електронне врядування; онлайн-опитування; 
онлайнове сприяння або онлайнову підтримку; 
онлайнові дослідницькі спільноти; інтерактивне 
електронне навчання; інтернет-форуми або 
веб-форуми; онлайн-чати; прийняття групових 
рішень в онлайн-режимі [45]. Інша річ, що кон-
ституційна регламентація перелічених форм 
політико-правової активності громадян на прак-
тиці стикається з низкою проблем технологічно-
го та юридико-технічного плану, а відтак пере-
буває фактично на початковій стадії розвитку. 

Початок ХХI ст. характеризується багатома-
нітністю інформації для її споживача, в свою 
чергу ця багатоманітність породила зловживан-
ня інформаційним впливом та дезінформацію. 
Сучасні дослідники, філософи інформаційних 
відносин намагались створити механізми про-

тистояння правдивої інформації та так званих 
"фейків". Одним із таких проектів можна назвати 
WikiLeaks Дж. Ассанжа. У своїй роботі "Неавто-
ризована автобіографія" він розглядає інфор-
маційну матерію та спостерігає, як доступність 
нової інформації приводить до змін. Він викори-
стовує алегорію, за допомогою якої інтернет 
характеризує як трубопровід, яким тече матері-
ал, з якого робиться справедливість [46, с.123–
124]. Дана гіпотеза виправдовувала себе з по-
чатку існування Інтернету, сам він, як засіб пе-
редачі інформації був способом розповсюджен-
ня справедливої та правдивої інформації, але з 
ростом впливу Інтернету на свідомість людини в 
ньому дедалі більше почало з’являтись неспра-
ведливості, впливу капіталу на інформацію, про 
що Дж. Ассанж пише в наступних публікаціях. 

Дж. Ассанж підкреслює, що Інтернет – це си-
стема труб, конфігурацію яких можна змінюва-
ти. Він передбачив, що у майбутньому буде но-
вий спосіб забезпечити найкращий потік 
інформації між спостерігачами та діячами. І це 
новий шлях для розвитку суспільств: надати 
спостерігачам можливість відповідати мас-
медіа, зробити діяльність служб прозорою, пос-
лабити "мертву хватку", якою уряди та підконт-
рольна їм "четверта влада" тримають інформа-
цію. Тому мав з’явитися новий спосіб збирання 
інформації, за якого вона органічно поєднується 
з тим, що ти вже знаєш про світ. Це означало, 
що всі ці різні діячі мали отримувати інформа-
цію у відповідному контексті. Дж. Ассанж наго-
лошує: "Нам був потрібний інструмент, який не 
давав би діячам відійти від чесності, тому 
WikiLeaks – яка виросла із цього з’єднання ква-
нтової механіки та журналістської етики – пот-
ребувала співучасті масової преси, щоб опублі-
кувати матеріали, які ведуть до більшої 
справедливості. Таким чином, потік інформації – 
це не справа одного журналіста або окремих 
засобів масової інформації, а цілих суспільств, 
які працюють спільно" [46, с.123–124]. 

Сьогодні ми можемо спостерігати факти, що 
підтверджують його прогнози. YouTube як один 
із головних розповсюджувачів аудіовізуального 
контенту та соціальні мережі в Інтернеті ство-
рюють проблеми для підконтрольної урядам 
"четвертої влади", описаної Дж. Ассанжем. За-
раз ми спостерігаємо протистояння Інтернету та 
влади, в якому остання намагається з патерна-
лістськими намірами захистити людину від не-
вигідної інформації. І в цьому контексті є актуа-
льним думка Дж. Ассанжа, що "Інтернет – це 
найбільший винахід, який міг нам подарувати 
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свободу, – нині перетворений на найбільш не-
безпечний провідник тоталітаризму в історії. 
Інтернет – це загроза всій людській цивілізації" 
[46, с.10]. Варто зазначити, що дана думка дуже 
песимістична і суспільство зможе перетвори-
тись в тоталітарне за умови тотального контро-
лю за інформацією. В цьому випадку конститу-
ційно-правові відносини мають стимулювати 
розвиток "суспільства знань", в умовах якого 
людина сама буде визначати достовірність, 
справедливість та правдивість інформації. 
Будь-яка заборона доступу до інформації чи 
контроль над інформацією повинна здійснюва-
тися тільки за наявності загрози національній 
безпеці. 

Тотальне стеження та контроль за діями лю-
дини є супроводжуючим елементом інформа-
ційного суспільства. Як наголошує Дж. Ассанж, 
"якщо траєкторія розвитку суспільства не змі-
ниться, наша цивілізація через два-три роки пе-
ретвориться в постмодерністську антиутопію, де 
стеження ведеться за всіма і кожним окремо, і 
укритися від неї не зможе ніхто, окрім найбільш 
досвідчених та інформованих людей. Не можна 
виключати, що епоха глобального контролю уже 
настала" [46, с.11]. Ця теза підтверджує ідею 
розвитку "суспільства знань", яке може вихову-
вати досвідчених та інформованих людей, але 
глобальний цифровий контроль, як інструмент 
суспільної безпеки, і конституційне право люди-
ни на приватність, так зване "прайвесі" [47, 
с.378–437], як необхідний елемент свободи 
особистості в інформаційному суспільстві, по-
винні мати рамки, котрі забезпечували б їх ефе-
ктивне функціонування та відображалися на 
конституційно-правовому рівні. 
Висновки 

1. На сьогодні інформація стала одним з 
найважливіших стратегічних, управлінських ре-
сурсів, поряд із іншими ресурсами – людським, 
фінансовим, матеріальним тощо. Її виробництво 
і споживання складають необхідну основу ефе-
ктивного функціонування і розвитку різних сфер 
суспільного життя, і, перш за все, економіки. А 
це означає, що не тільки кожній людині стають 
доступними джерела інформації в будь-якій ча-
стині нашої планети, але і генерована ним нова 
інформація стає надбанням всього людства. У 
сучасних умовах право на інформацію і доступ 
до неї мають життєву цінність для всіх членів 
суспільства. Зростаюча роль інформації в сус-
пільстві закономірно стала предметом науково-
го осмислення. Були висунуті теорії, що пояс-

нюють її місце і значення. Найбільш популяр-
ними досі є теорії постіндустріального та інфо-
рмаційного суспільства. 

2. Бурхливий розвиток комп’ютерної техніки 
та інформаційних технологій послугував по-
штовхом до розвитку суспільства, побудованого 
на використанні різноманітної інформації, котре 
отримало назву інформаційного суспільства. 
Протягом останніх десятиліть наполегливо го-
ворять про перехід від "індустріального суспіль-
ства" до "суспільства інформаційного". Відбува-
ється зміна способів виробництва, світогляду 
людей, їх способу життя. Інформаційні техноло-
гії кардинальним чином змінюють повсякденне 
життя мільйонів людей. Відповідним чином реа-
гує й правова система, у тому числі й конститу-
ційне право, охоплюючи своїм регулювання де-
далі ширше коло інформаційних відносин, 
включених до державної інформаційної політики. 

3. На зламі тисячоліть світ вступив у нову еру 
– інформаційну, в століття електронної економі-
чної діяльності, мережевих спільнот і організа-
цій без кордонів. Прихід нового часу радикально 
змінює соціально-економічні та громадсько-
політичні аспекти життя суспільства. Подібні 
зміни безпосередньо стосуються місця людини 
в інформаційному світі, у тому числі і його пра-
вового закріплення. Людина змінюється відпо-
відно до векторів інформаційно-технічних хара-
ктеристик суспільства, відповідно змінюються 
конституційна держава і конституційне право. 
Однак це зовсім не пасивне сприйняття нових 
умов виробництва і споживання. Людина висту-
пає суб’єктом інформаційної реальності, далеко 
виходить за інформаційно-технічні характерис-
тики. Інформатизація у повсякденному житті і 
поява нового інформаційного поля людського 
буття не проходить безслідно для життєвого 
світу людини. В електронному просторі зміню-
ються поведінкові стандарти і ціннісні орієнтації 
особистості, але і в кіберпросторі найважливіші 
суспільні відносини регулюються юридично, че-
рез права та обов’язки сторін, забезпечуються 
заходами юридичного примусу тощо. Ми є свід-
ками істотного підвищення ролі і місця інфор-
мації в житті особистості, суспільства, держави, 
впливу інформації на розвиток особистості, сус-
пільства, держави. Відповідно, з’являються нові 
конституційно-правові форми спілкування між 
суб’єктами – форми, що ґрунтуються на викори-
станні інформаційних та інформаційно-комуні-
каційних технологій. Конституційна держава ви-
ходить на новий рівень розвитку, перетворюю-
чись на цифрову конституційну державу, де 



ISSN 1995-6134 

 63 Forum Prava, 2021. 68(3). 52–66 
(Research Article) 

електронне врядування органічно поєднується з 
електронними формами прямої демократії та 
інформаційними правами людини 

4. Інформація сьогодні перетворилася на по-
тужний, реально відчутний ресурс, який має на-
віть більшу цінність, ніж природні фінансові, 
трудові та інші ресурси. Інформація стала това-
ром, який продається і купується. Інформація 
перетворилася на зброю, виникають і припиня-
ються інформаційні війни. Найактивнішим чи-
ном розвивається і входить в наше життя транс-
кордонна інформаційна мережа Інтернет. Усе 
це серйозно трансформує життя особистості, 
суспільства, держави. Цивілізація в цілому і ко-
жен із нас, зокрема, знаходимося в стадії фор-
мування суспільства нового типу – інформацій-
ного суспільства. Це суспільство все ще є для 
багатьох незрозумілим, а іноді – навіть страхіт-
ливим. Соціальна система і право як один з ос-
новних регуляторів цієї системи істотно відста-
ють від темпів розвитку інформаційного 
суспільства, від незбагненних швидкостей на-
ступу на нас нових інформаційних технологій і 
всесвітньої павутини Інтернет – будівельного 
матеріалу інформаційного суспільства. Відпо-
відно, інформація займає чільне місце серед 

конституційно-правових цінностей, отримуючи 
конституційне закріплення та конституційний 
захист. 

5. Інформаційне суспільство – це здебільшо-
го його інструментально-технологічна характе-
ристика. Воно може існувати за умов як лібера-
льної, так і соціальної демократії, плюраліс-
тичного суспільства західного зразка чи моніс-
тичного суспільства, як у Китаї. Тому першочер-
гова роль конституційного права полягає в тому, 
щоб за допомогою своїх установчих, засадни-
чих норм скерувати розвиток інформаційного 
суспільства на досягнення цілей і завдань дер-
жавного будівництва, забезпечення прав і сво-
бод громадян, зміцнення інститутів громадянсь-
кого суспільства, створити правові межі, за 
якими інформаційні технології перетворюються 
на загрозу конституційному ладові. 
Конфлікт інтересів 

Автор заявляє про відсутність конфлікту ін-
тересів. 
Вираз вдячності 

Дослідження виконано ініціативно, без будь-
якого фінансування. 
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