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взаємодію державних структур та населення. Більшість країн, що підписали 

Окінавську хартію, приділяють особливу увагу упровадженню сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій, що представляють собою парадигму 

створення інформаційного суспільства. Вона включає: сутність змін в 

економічній і соціальній сферах – у максимальному використанні знань і 

передових ідей, в контексті яких повинен бути подоланий розрив у сфері 

доступу до інформації і знань що існує між країнами; хартія підтверджує 

принцип, що всі люди повинні мати рівні права використовувати переваги 

глобального інформаційного суспільства; хартія звертається з закликом до всіх 

ліквідувати розрив, що існує між країнами у сфері інформації та знань. 
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ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ 

РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Інформаційне суспільство як результат тривалої еволюції людства 

сформувалося як модель високоорганізованого розвитку соціуму на принципах 

інформації, науки, культури, освіти, інновацій. Інформаційне суспільство - це 

такий тип (вид) суспільства, в якому виробництво і споживання є 

найважливішим ресурсом, а інформація визнається найбільш значущим 

ресурсом, нові інформаційні та телекомунікаційні технології є базовими 

технологіями, а інформаційне середовище поряд з соціальним та екологічним є 

новим середовищем проживання людини. Основними ознаками інформаційного 

суспільства є: 1) інформаційна економіка; 2) високий рівень інформаційних 

потреб всіх членів суспільства і фактичне їх задоволення; 3) висока 

інформаційна культура; 4) вільний доступ кожного члена суспільства до 

інформації, обмежений тільки інформаційною безпекою особистості, 



Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2017 року 

 

 

35 

суспільних груп і всього суспільства. Для вільної орієнтації в інформаційному 

просторі людина повинна володіти інформаційною культурою як однією з 

складових культури взагалі. Інформаційна культура пов’язана з соціальною 

природою людини, вона є результатом різноманітних творчих здібностей 

людини [1].  

Інформаційна культура - це вміння цілеспрямовано працювати з 

інформацією і використовувати її для отримання, обробки і передачі інформації 

з метою використання комп’ютерних інформаційних технологій. Цифрова 

культура є результатом розвитку інформаційного суспільства. Поняття 

«цифрова культура» означає культурну динаміку і визнання того, що цифрові 

технології стали органічною частиною життя сучасної людини. Вплив 

цифрових технологій на культуру обертається оцифруванням традиційної 

культури і розповсюдженням поряд з класичними цінностями – цифрових 

цінностей, що несуть з собою цінності науково-технічного та технологічного 

прогресу, раціональності, функціональності, ефективності, мобільності, успіху і 

самореалізації людини у творчо-креативній праці, яка прийшла на зміну 

рутинній.  

Все це правило до використання цифрової культури для встановлення 

цифрового діалогу між владою та громадянами. Прикладом слугує 

Амстердамська громадська цифрова культура як нова форма суспільної сфери, 

яка поєднує місцеві інституції, організації широких мас та комп’ютерні мережі 

у розвитку культурного вираження та участі у житті суспільства, у результаті 

чого була сформована мережева спільнота міста, а його модель 

матеріалізувалася в структурі сайту. Місто Амстердам було першою місцевою 

адміністрацією, яка погодилася з’єднати свої внутрішні мережі з Інтернетом, 

намагаючись забезпечити контрольовану прозорість. Організовані культурні 

заходи, поєднані з новим середовищем як інструментам для нових форм 

людського спілкування та вираження, слугували вираженням традицій нової 

цифрової культури [2].  

М. Касельс як провідний фахівець у галузі інформаційного суспільства, 

акцентує увагу на взаємовідносинах між Інтернетом і соціальною організацією 

суспільства, бізнесом і політикою та їх вплив на культуру. Компанії, які не 

визначили для себе стратегії цифрової трансформації, ризикують взагалі 

залишитися без бізнесу. Показник успішної цифровізації бізнесу – швидкість 

повернення інвестицій у передові технології, які забезпечують новий рівень 

конкурентоспроможності. Рушійною силою цифрових ініціатив є робочі групи, 

в яких об’єднуються спеціалісти різних напрямів, зацікавлених у досягненні 

загальної бізнес-цілі, які стимулюють колективний пошук оптимальних 

результатів.  

Цифровий бізнес – це перш за все нові ринкові моделі для компанії, і є всі 

свідчення того, що в майбутньому бізнес стане цифровим. Цифрова культура як 

результат розвитку інформаційного суспільства охоплює широкий спектр 

напрямів: від комп’ютерних ігор і мультимедійних музеїв до інтерактивних 
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проектів, пов’язаних з дігіталізацією. Важливими проблемами цифрової 

культури є «digital reuse» (повторне використання цифрових продуктів), роль 

нових медіа у житті, роль технологій в організаціях, розвиток інновацій, які 

були б реалізовані на практиці. У самому широкому смислі слова цифрову (або 

дігітальну, від англ. digital – цифровий) культуру слід визначити як систему 

реальних і символічних феноменів, що базуються на цифровому кодуванні та 

його універсальної технічної реалізації, визначених ментально і детермінуючих 

віртуальні форми різних видів життєдіяльності. У більш вузькому смислі слова, 

цифрову культуру слід визначити як систему нових цінностей, знань, 

компетенцій, моделей поведінки і комунікацій, що визначають життєдіяльність 

індивіда у цифровому просторі. Під цифровою культурою спеціаліста ми 

розуміємо цінності цифрової технологізації, які не суперечать загальним 

гуманістичним цінностям, а означають цифрову компетентність спеціаліста, 

володіння технологіями оптимального орієнтування у цифровій реальності, і, 

перш за все, продуктивного спілкування у віртуальному просторі [3].  

Сучасні технології дозволяють відслідковувати мережеву активність і 

зібрані дані аналізувати всю сукупність даних. Дігітальність мислиться як 

маркер культури, що включає як артефакти, так і комунікації, які 

характеризують певний образ життя. Дігіталізація є процес, під яким слід 

розуміти комп’ютеризацію та розвиток Інтернет, що неможливо одне без 

іншого. Цифровий простір, насичений іграми та інтелектуальними ресурсами, 

часто сприймається як нова комунікативна галактика, яка є аналогічною нового 

культурного простору, описаного М. Маклюеном в «Галактика Гутенберга».  

Галактики мови і тексту не тільки розширюються і доповнюються 

мережевими ресурсами, але й перетворюються в цьому середовищі, що часто 

називаються терміном «гіперінтелект». По суті, комп’ютерні цифрові 

технології розширюють і перетворюють здібності самої людини, створюючи 

основу для нових реалій. Користуючись новими комп’ютерними цифровими 

технологіями, людина створює об’єкти другої – мультимедійної природи, які 

легко трансформуються і управляються за допомогою комунікацій, 

спілкування, обміну мультимедійними продуктами. Цифровий простір виступає 

відкритим для інтенсивних змін, який стає середовищем існування нових 

поколінь, що дозволяє по-новому досліджувати світ, створювати принципово 

нові наукові інструменти.  

Очевидними є творчі потенції людини, які при використанні цифрових, 

комп’ютерних та інформаційних технологій роблять людину принципово 

незавершеною і відкритою для змін. Людина у цифровому просторі стрімко 

розширює свої можливості інтерактивної системи, формує і відповідні 

параметри майбутнього. Комунікативний простір, що стрімко розширяється, 

збільшує не просто кількість зв’язків, комунікацій, але більшу частину 

предметних сфер із різних сфер знання. Неминуче починають змінюватися і 

світоглядні проблеми людини, що починають вимагати формування цілісної 


