
Глобальна інформатизація як технологічна основа активізації 
глобальних процесів в усіх регіонах світу не лише забезпечує доступ усім 
категоріям членів сучасного суспільства до його інформаційних 
ресурсів, але й залучає їх також до активної участі в інформаційних 
обмінах, масового розвитку процесів інфотворення. Інформаційні 
можливості сучасності обумовлюють зростання соціальної активності членів 
суспільства. Ця активність виражається сьогодні в реалізації можливостей, 
що з’являються у зв’язку з розвитком інформатизації, у дедалі більшої 
кількості людей для самовираження, обміну соціальним досвідом, для 
вдосконалення соціальної структури суспільства, діяльності, спрямованої на 
особисте вдосконалення й прогресивний розвиток суспільства. 

Характерною особливістю сучасності є та обставина, що до активної 
участі в інформаційних процесах у дуже стислі строки долучилися широкі 
маси членів суспільства, що в переважній більшості не мають відповідного 
рівня підготовки до участі в суспільно корисній інформаційній діяльності. 
Для значної частини учасників інформаційних обмінів самовираження в 
Інтернеті поки що є значущим як процес. І тому сьогодні інформаційний 
простір перевантажений випадковою, низькоякісною інформацією, що 
ускладнює використання суспільно значущих ресурсів. Однак останнім 
часом з розвитком інформаційних технологій, удосконаленням 
загальносуспільної системи соціальних інформаційних комунікацій в Україні 
ми спостерігаємо характерний також і для інших країн світу процес 
самоорганізації вітчизняного інформаційного простору, формування системи 
соціальних інформаційних мереж. 

Розвиток цього виду спілкування, що є системою горизонтальних 
інформаційних обмінів між членами суспільства й об’єднаннями громадян 
співзмірного соціального виміру, сприяє об’єднанню громадян за інтересами 
і цим самим сприяє розвитку соціальної структури суспільства, у 
загальносуспільному масштабі – розвитку громадянського суспільства, 
загальносуспільної єдності, допомагає поширенню соціального досвіду, у 
тому числі й у сфері освоєння нових інформаційних технологій. Формування 
стабільних соціальних структур і найбільш ефективних способів капіталізації 
ресурсів обумовлено можливостями мережевих взаємодій: соціальний 
капітал визначається не так обсягом наявних ресурсів, як можливостями їх 
мобілізації в мережі і є особливим ресурсом, що впливає на динамічність і 
широту мережі, служить джерелом її розвитку та одночасно виробляється в 
ній. 

На цій основі розвиваються можливості для розвитку нових форм 
спілкування і нових форм суспільної організації, ускладнюється відповідно 



до нових викликів сучасності сама соціальна структура суспільства. 
У зв’язку з розвитком потенціальних можливостей соцмереж у системі 

інформаційних обмінів нашого суспільства, що вже відзначається 
дослідниками, важливим є формування уявлень про ефективне використання 
цих мереж у системі сучасних інформаційних комунікацій для вирішення 
актуальних завдань суспільного розвитку. У зв’язку з цим у пропонованій 
монографії розглядаються функціональні характеристики сучасних 
соціальних мереж, їх значення в розбудові вітчизняного комунікативного 
простору, соціальне й науково-освітнє значення, а також проблеми 
організації безпеки вітчизняного інформаційного простору, у тому числі й у 
контексті розвитку мережевих інформаційних технологій. 

Таким чином, розгляд проблем, пов’язаних з особливостями, змістом, 
тенденціями розвитку соціальних мереж як важливої складової 
інформаційних комунікацій сучасності, ув’язується фактично з проблемою 
розгляду всієї інформаційної системи сучасного суспільства і є важливим 
базовим елементом для з’ясування її сучасного потенціалу і, що 
найважливіше в наш динамічний час, уявлень про особливості її 
використання в інтересах інноваційного розвитку суспільства (Соціальні 
мережі як чинник розвитку громадянського суспільства: [монографія] / 
[О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-
ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. –  С. 5–6). 
 


