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Abstract. The author considers the peculiarities of the analysis of informational iequali-
ty in the modern society, outlines the main problems related to the access of 
various strata of the population to information, and analyzes the results of a
sociological study of the socio-economic information possession level of the
population by the example of the town of Lviv. 

Пос та нов ка проб ле ми. Виз нач ною ри сою су час ної епо хи є ін фор ма ти за ція всіх
га лу зей люд ської ді яль нос ті. Сус піль на зна чи мість ті єї або ін шої лю ди ни все біль ше
виз на ча єть ся на яв ніс тю ін фор ма цій них ре сур сів, різ но го ро ду знань. Со ці аль не 
са мо по чут тя на се лен ня сьо год ні ха рак те ри зу єть ся мі рою за до во лен ня пот ре би в ін -
фор ма ції із со ці аль но� е ко но міч них проб лем. Са ме то му проб ле ма ін фор ма цій ної 
не рів нос ті стає де да лі більш ак ту аль ною.

У будь� я кій сфе рі ді яль нос ті, вклю ча ю чи еко но міч ну, по лі тич ну, со ці аль ну, 
пе ре ва ги на бо ці тих, хто має пов но ту дос ту пу до ін фор ма ції і во ло діє від по від ни ми
за со ба ми її одер жан ня, об роб ки, по ши рен ня і збе ре жен ня. 

В епо ху фор му ван ня ін фор ма цій но го сус пільс тва са ме ін фор ма цій на не рів ність
стає од ним з най важ ли ві ших чин ни ків ди фе рен ці а ції со ці аль них груп. Внас лі док 
не рів но го дос ту пу до ін фор ма цій них тех но ло гій од ні лю ди от ри му ють мен ші мож -
ли вос ті для до сяг нен ня сво їх осо бис тих, про фе сій них, со ці аль них, ос віт ніх ці лей,
ніж ін ші. 

Ана ліз ос тан ніх дос лід жень та пуб лі ка цій свід чить, що ін фор ма цій ний ка пі тал як
важ ли вий чин ник ди фе рен ці а ції сус пільс тва роз гля да ють у сво їх те о рі ях К. Де віс, 
У. Мур, Т. Пар сонс та ін. Ос нов ним кри те рі єм ди фе рен ці а ції сус пільс тва во ни виз на -
ча ють су куп ний ін фор ма цій ний ка пі тал ін ди ві да, що вклю чає, перш за все, рі вень 
ос ві ти, рі вень знань, жит тє вий дос від та про фе сі о на лізм осо бис тос ті. 

Ін фор ма цій на при ро да со ці аль ної не рів нос ті роз гля да єть ся ба гать ма пред став -
ни ка ми со ці аль ної те о рії. Се ред віт чиз ня них дос лід ни ків ме то до ло гіч ні за са ди та 
ме ха ніз ми ін фор ма цій ної не рів нос ті роз гля да ють ся в ро бо тах С. Ма кє є ва, С. Ок са -
мит ної, О. Си мон чу ка, І. При бит ко вої.  Со ці аль на не рів ність роз гля да єть ся як не од -
на ко ве ста но ви ще лю дей, їх ня не рів ноп рав ність у сус пільс тві. Са ме во на по ді ляє 
лю дей у сус пільс тві на кла си, со ці аль ні верс тви та гру пи. Се ред ос нов них кри те рі їв
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со ці аль ної не рів нос ті заз ви чай виз на ча ють вла ду, ба гатс тво, прес тиж та ос ві ту. Кри -
те рій ос ві ти, у свою чер гу, вив ча єть ся че рез рі вень знань, про фе сій ну під го тов ку, 
по ін фор мо ва ність та ком пе тен тність ін ди ві да. 

Ана ліз су час но го сус пільс тва є до сить склад ним та не од ноз нач ним. Од ні єю з но -
віт ніх кон цеп ту а лі за цій об ра зу сус пільс тва є те о рія “ін фор ма цій но го сус пільс тва”.
Най більш ві до мі пред став ни ки цьо го нап ря му – Д. Белл, А. Ту рен,  Ю. Га бер мас, 
Ф. Веб стер. 

Ме тою да ної стат ті є ана ліз ін фор ма цій ної не рів нос ті та проб ле ми дос ту пу до
ін фор ма ції різ них верств на се лен ня в су час но му сус пільс тві. 

У най за галь ні шо му виг ля ді ін фор ма цію роз гля да ють як знан ня, яким во ло діє
людс тво та ви ко рис то вує для орі єн та ції, ак тив ної дії та уп рав лін ня [1, c. 238]. З цьо -
го при во ду В. Ку ше рець заз на чає, що “...знан ня – це ві доб ра жен ня то го чи ін шо го 
бо ку об’єк тив ної дій снос ті в го ло ві лю ди ни, реп ре зен то ва не у виг ля ді ідей (по нять,
уяв лень про якийсь пред мет чи яви ще). Але не всі знан ня і не за будь� я ких умов ста -
ють ін фор ма ці єю. Ін фор ма ці єю мо жуть ста ти ли ше но ві знан ня, яким влас ти вий
еле мент но виз ни, ко рис нос ті, при чо му ті з них, що мо жуть бу ти ко рис ни ми в кон тек -
сті до сяг нен ня ме ти” [2, с. 17].

Знан ня, яке не увій шло у вжи ток, не мож на вва жа ти ін фор ма ці єю, бо ним не 
ко рис ту ють ся ін ші чле ни сус пільс тва. Пред ме том вив чен ня ін фор ма ції з точ ки зо ру
со ці о ло гів стає ін фор ма цій на ді яль ність со ці аль них аген тів. За га лом під ін фор ма ці -
єю в со ці о ло гії ро зу мі ють будь� я ке по ві дом лен ня, що міс тить ві до мос ті (но ве знан -
ня) від нос но то го чи ін шо го об’єк та [3, c. 21]. 

Люд ські (по ня тій ні) знан ня іс ну ють у трьох фор мах: 
– “жи ві” знан ня, тоб то знан ня, не від діль ні від їх ніх но сі їв – лю дей (дос від, 

на вич ки, ква лі фі ка ція);
– ма те рі а лі зо ва ні знан ня (вті ле ні в но вій тех ні ці, ма те рі а лах, ор га ні за цій них

фор мах);
– знан ня у виг ля ді ін фор ма ції (се ман тич них по си лок, ві док рем ле них від їх “пер -

шод же рел”, пе ре да них ка на ла ми зв’яз ку та збе ре же них у пам’яті) [2, с. 28].
Об сяг ін фор ма ції різ но ма ніт но го ха рак те ру в су час но му сус пільс тві нас тіль ки

ве ли кий, що во но стає ін фор ма цій ною сис те мою, ви ко ну ю чи фун кцію її наг ро мад -
жен ня та об роб ки. Ін фор ма цій не по ле ін ди ві ду у ма стає ок рес ле ни м ме жа ми пов но -
ва жень на різ них рів нях со ці аль ної іє рар хії. Су час не сус пільс тво фор му єть ся в 
ре зуль та ті по ши рен ня елек трон ної пош ти, комп’ютер них тех но ло гій, що ство рю ють
но ві со ці аль ні прос то ри – “ін фор ма цій ні су пер ма гіс тра лі”, вза є мо дію в яких людс -
тво ще бу де зас во ю ва ти [4, с. 42].

Ін фор ма цій не сус пільс тво – сус пільс тво, в яко му ви роб ниц тво і спо жи ван ня 
ін фор ма ції є най важ ли ві шим ви дом ді яль нос ті. Ін фор ма ція вва жа єть ся най більш
зна чу щим ре сур сом, який фор мує від но си ни між людь ми в про це сі ді яль нос ті, знач -
на час ти на ВВП ви роб ля єть ся в ін фор ма цій но му прос то рі, у по лі тич но му пла ні 
на да ють ся но ві ко му ні ка цій ні мож ли вос ті для вза є мо дії та ви ра зу по лі тич них 
нас тро їв сус пільс тва, зрос тає роль по лі тич но го ма ні пу лю ван ня, роль кра їн з ін фор -
ма цій ним по тен ці а лом.
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Прі о ри тет ін фор ма ції в по рів нян ні з ін ши ми до сяг нен ня ми, бла га ми і цін нос тя -
ми, виз на чен ня ін фор ма цій них ре сур сів стра те гіч ни ми і їх роз гляд по ряд з ма те рі -
аль ни ми, фі нан со ви ми, енер ге тич ни ми ре сур са ми ха рак те ри зу єть ся тим, що пов но -
та і на дій ність ін фор ма ції все час ті ше асо ці ю ють ся з вла дою. Від сут ність ін фор ма ції
в су час но му сус пільс тві є ва го мим не до лі ком у будь� я ко му ви ді ді яль нос ті і мо же
ма ти сер йоз ні не га тив ні нас лі ди, вклю ча ю чи неп ро дук тив ну вит ра ту ма те рі аль них
за со бів і ін те лек ту аль них зу силь. При цьо му ви ни ка ють об’єк тив ні труд но щі 
обґ рун то ва но го ви бо ру оп ти маль них шля хів ви рі шен ня на у ко вих, еко но міч них і 
со ці аль них зав дань, що суп ро вод жу єть ся бра ком на дій ної ос но ви для об’єк тив ної
оцін ки от ри ма них ре зуль та тів дос лід жень, роз ро бок, впро вад жень. 

Ус ві дом лен ня фун да мен таль ної ро лі ін фор ма ції в жит ті людс тва, пе ре хід ін фор -
ма цій них ре сур сів у ка те го рію стра те гіч них ре сур сів роз вит ку людс тва, мож ли вість
ви рі шен ня гло баль них проб лем людс тва на ос но ві ви ко рис тан ня ін фор ма ції і знань –
усе це по вин но знай ти ві доб ра жен ня в ді яль нос ті всіх ла нок сис те ми су час ної ос ві ти,
це на галь на пот ре ба сьо го ден ня і не од мін на пер спек ти ва сві то вої ци ві лі за ції. Ціл ком
оче вид ною в цьо му зв’яз ку стає не об хід ність удос ко на лен ня іс ну ю чих та ство рен ня
но вих пе да го гіч них тех но ло гій, спря мо ва них на фор му ван ня ін фор ма цій но го сві то-
г ля ду осо бис тос ті, що здій снює свою ді яль ність у су час но му, якіс но но во му ін фор ма -
цій но му се ре до ви щі, ус ві дом лює сут ність ін фор ма цій них пе рет во рень, що від бу ва -
ють ся, здат ної ефек тив но ви ко рис то ву ва ти на ко пи че ні ін фор ма цій ні ре сур си.

Са ме не рів но мір ність дос ту пу до ін фор ма ції між кра ї на ми з різ ним рів нем еко -
но міч но го роз вит ку та се ред різ них со ці аль них груп все ре ди ні кра ї ни по род жує 
ін фор ма цій ну не рів ність. У ши ро ко му ро зу мін ні сло ва по нят тя “ін фор ма цій на 
не рів ність” поз на чає роз ход жен ня (не рів ність) у дос ту пі до ін фор ма ції, до на ко пи че -
них у сус пільс тві знань. 

Ін фор ма цій на не рів ність є нас лід ком ря ду ін ших не рів нос тей. Заз ви чай лю ди, що
ма ють не ви со кий до хід, низь кий ос віт ній рі вень, осо би стар шо го ві ку та ті, що про жи -
ва ють у сіль ській міс це вос ті, ма ють на ба га то мен ше шан сів одер жа ти дос туп до су час -
них дже рел ін фор ма ції. Але, з ін шо го бо ку, з ура ху ван ням су час них ре а лій, ін фор ма -
цій на не рів ність мо же ста ти при чи ною пог либ лен ня тра ди цій них не рів нос тей. Та ким
чи ном, ми ма є мо ні би зам кну те ко ло – ін фор ма цій на не рів ність є нас лід ком ін ших
не рів нос тей і, в той же час, пог либ лює ін ші, іс то рич но більш ран ні, не рів нос ті.

Та ким чи ном, в ши ро ко му ро зу мін ні ін фор ма цій на не рів ність – не рів ність у дос -
ту пі до со ці аль них, еко но міч них, ос віт ніх, куль тур них та ін ших мож ли вос тей унас -
лі док не рів но го дос ту пу до ін фор ма цій них тех но ло гій. Та кий під хід доз во ляє 
сис тем но й обґ рун то ва но пі дій ти до роз гля ду проб ле ми ін фор ма цій ної не рів нос ті з
вра ху ван ням усіх со ці аль них і еко но міч них ас пек тів ви ко рис тан ня ін фор ма цій них
тех но ло гій. Од ним з нап ря мів по до лан ня ін фор ма цій ної не рів нос ті є впро вад жен ня
сис те ми ін фор ма цій ної прос ві ти на се лен ня.

У прог ра мі ЮНЕС КО “Ін фор ма ція для всіх” наз ва ні та кі ме то ди по до лан ня 
ін фор ма цій ної не рів нос ті і ін фор ма цій ної без гра мот нос ті в сус пільс тві:

– спри ян ня за без пе чен ню й роз ши рен ню дос ту пу до ін фор ма ції, яка є сус піль ним
над бан ням, за до по мо гою її упо ряд ку ван ня, пе рек ла ду в циф ро ву фор му й збе ре жен ня; 



– на дан ня під трим ки нав чан ню, без пе рер вній ос ві ті й нав чан ню про тя гом усьо -
го жит тя у сфе рі ко му ні ка ції, ін фор ма ції та ін фор ма ти ки;  

– за без пе чен ня дос туп нос ті тра ди цій них знань че рез роз ви ток ба зо вої й ком п’ю -
тер ної гра мот нос ті; 

– спри ян ня між на род но му роз гля ду й об го во рен ню етич них, пра во вих і со ці аль -
них проб лем, по род жу ва них ін фор ма цій ним сус пільс твом;  

– спри ян ня ви ко рис тан ню між на род них стан дар тів і по ши рен ню пе ре до во го
дос ві ду у сфе рі ко му ні ка ції, ін фор ма ції й ін фор ма ти ки;

– спри ян ня по ши рен ню ін фор ма ції й знань на міс це во му, на ці о наль но му, ре гі о -
наль но му й між на род но му рів нях [5, c.1–9].

Від кри тий дос туп до ін фор ма ції та знань має клю чо ве зна чен ня для роз бу до ви
сус пільс тва, для все біч но го та гар мо ній но го роз вит ку кож но го ін ди ві да, спіль нот,
на цій і всьо го людс тва. Сис те ма тич не збе ре жен ня на ко пи че них знань, без пе реш код -
ний дос туп до ре зуль та тів на у ко во� дос лід ниць кої ді яль нос ті та ак тив на на у ко ва 
ко му ні ка ція є не об хід ни ми чин ни ка ми на у ко во го прог ре су і роз вит ку людс тва; 
ви ко рис тан ня су час них ін фор ма цій но� ко му ні ка цій них тех но ло гій від кри ває но ві
твор чі мож ли вос ті, усу ває бар’єри на шля ху пов но цін ної на у ко вої вза є мо дії і тво рен -
ня знань як за галь но люд сько го над бан ня. 

Згід но з ре зуль та та ми кон крет но� со ці о ло гіч но го опи ту ван ня (опи та но 600 осіб
за ба га тос ту пе не вою те ри то рі аль ною ці лес пря мо ва ною квот ною ви бір кою з ви ко -
рис тан ням ме то ду стан дар ти зо ва но го ін терв’ю; опи ту ван ня про ве де но в м. Льво ві у
лю то му– квіт ні 2007 р.), до ос нов них дже рел здо бут тя знань рес пон ден ти від нес ли:
за со би ма со вої ін фор ма ції (44,4%), ос ві ту (нав чан ня, тре нінг� прог ра ми, 34,6%) та
про фе сій ну ді яль ність (30,6%). Ок рім то го, дже ре ла ми знань наз ва но роз мо ви з ро -
ди ча ми, дру зя ми, ко ле га ми, участь у під при єм ниць кій ді яль нос ті, спе ці а лі зо ва на 
лі те ра ту ра та Ін тер нет (див. табл. 1.). По рів ня но не ве ли ка час ти на опи та них (11,2%)
вка за ла на від по від ні кур си, лек то рії, а та кож на мож ли вість пог либ лю ва ти свої
знан ня шля хом ста жу ван ня за кор до ном (9,2%).

Таб ли ця 1
Ос нов ні дже ре ла здо бут тя на се лен ням знань (у%)

Джерела Міра вираженості
Засоби масової інформації 44,4
Освіта, навчання, тренінг-програми 34,6
Професійна діяльність 30,6
Розмови з родичами, друзями, колегами 26,3
Участь у підприємницькій діяльності 22,6
Спеціалізована література 22,1
Інтернет 17,4
Відвідування курсів, лекторіїв 11,2
Стажування за кордоном 9,2
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Вив ча ю чи проб ле му та зва жа ю чи на со ці аль но� е ко но міч ні ре фор ми і про це си,
що від бу ва ють ся в сус пільс тві, важ ли во дос лі ди ти, якої са ме ін фор ма ції про роз ви -
ток еко но мі ки на се лен ня пот ре бує най біль ше. От же, на се лен ня пот ре бує ре ко мен да -
цій що до пи тань ви жи ван ня в умо вах су час ної еко но мі ки – це заз на чи ла май же 
по ло ви на (43,8%) рес пон ден тів. Та кож на се лен ню пот ріб ні по ра ди, як прис то су ва ти -
ся до су час но го рин ку пра ці (32,3%), знан ня за ко но дав чих ос нов еко но міч ної ді яль -
нос ті в но вих умо вах (32,2%), з пи тань ор га ні за ції пра цю ю чих що до за хис ту сво їх
прав та ін те ре сів (25,3%) та про ос нов ні прин ци пи і шля хи роз вит ку рин ко вої еко но -
мі ки (21,7%). Де що менш пот ріб ною є ін фор ма ція що до шля хів пра цев лаш ту ван ня
за кор до ном, пе рек ва лі фі ка ції та ово ло дін ня но ви ми про фе сій ни ми знан ня ми і на -
вич ка ми, кон крет них форм і ме то дів під при єм ниць кої ді яль нос ті.

Ре ко мен да цій, як ви жи ти в су час них умо вах, пот ре бу ють опи та ні всіх ві ко вих
груп. Знання за ко но дав чих ос нов еко но міч ної ді яль нос ті в но вих умо вах зде біль шо -
го пот ре бує на се лен ня ві ком 20–49 ро ків. На се лен ня стар ше 60 ро ків, ок рім ре ко -
мен да цій, як ви жи ти в су час них умо вах, пот ре бує та кож ін фор ма ції що до ор га ні за ції
пра цю ю чих для за хис ту сво їх прав та ін те ре сів (від по від но 50,6% та 27,7%).

Пок ра щен ня дос туп нос ті ін фор ма цій но� ко му ні ка цій них тех но ло гій для здо бут -
тя ін фор ма ції та знань, по ліп шен ня ко му ні ка цій ної гра мот нос ті ши ро ких верств 
на се лен ня, роз ви ток ін фор ма цій но го на пов нен ня є за по ру кою роз вит ку сус пільс тва
знань, що пот ре бує пар тнер ських від но син і уз год жен ня дій дер жав но го, гро мад -
сько го та при ват но го сек то рів для збе ре жен ня й прим но жен ня знань, по лег шен ня їх
дос туп нос ті. Заз ви чай світ сприй ма єть ся не че рез приз му влас но го дос ві ду, а че рез
по да ну ін фор ма цію. 

Оче вид ним со ці аль ним нас лід ком еко но міч ної гло ба лі за ції, зрос та ю чої ін тег ра -
ції сві то вої еко но мі ки є пог либ лен ня роз ри ву в со ці аль но� е ко но міч но му ста но ви щі
ма со вих про шар ків на се лен ня ін дус трі аль но роз ви ну тих кра їн і кра їн, що роз ви ва -
ють ся. Та ке яви ще по яс ню єть ся не ли ше май но ви ми оз на ка ми, але й ло гі кою роз вит -
ку со ці аль них сис тем, а при ро да та кої не рів нос ті і її пог либ лен ня при хо ву єть ся в 
не ви ко рінних від мін нос тях лю дей за рів нем їх ніх здіб нос тей і та лан тів, а от же і за
по тен цій ною мож ли віс тю до сяг нен ня ус пі хів у сфе рі ви роб ниц тва, ґрун то ва но го на
зас во єн ні і ви ко рис тан ні но вих знань [6, с. 22].

Ін фор ма цій на не рів ність в епо ху фор му ван ня ін фор ма цій но го  сус пільс тва стає 
од ним з най важ ли ві ших  фак то рів ди фе рен ці а ції  со ці аль них груп, у то му чис лі, як нас -
лі док, за май но вою оз на кою. У 1997 р. Прог ра ма роз вит ку ООН вве ла но вий ви мір 
бід нос ті – ін фор ма цій ний, що ха рак те ри зує мож ли вість дос ту пу до ін фор ма цій ної ма -
гіс тра лі ши ро ких верств на се лен ня. В ін фор ма цій но му  сус пільс тві ос нов ним конфлік -
том у сис те мі ви роб ни чих від но син стає кон флікт між знан ням і не ком пе тен тніс тю.

На сьо год ніш ній день у роз ви не них кра ї нах склав ся фун да мент но во го, пос тін -
дус трі аль но го, гос по дар сько� е ко но міч но го ук ла ду, яд ром яко го ста ла еко но мі ка й 
ін дус трія ви роб ниц тва, зас но ва на на по ши рен ні й ви ко рис тан ня знань. Знан ня й
спо со би їх ви роб ниц тва ста ють ос нов ним дже ре лом ба гатс тва сьо год ні. У роз ви не -
них кра ї нах проб ле ма ін фор ма цій ної не рів нос ті обу мов ле на не стіль ки рів нем 
до хо дів, скіль ки, у пер шу чер гу, рів нем ос ві ти й сфе рою ін те ре сів осо бис тос ті. 



У про це сі дос лід жен ня ми виз на чи ли рі вень со ці аль но� е ко но міч них знань на се -
лен ня (див. рис. 1). Со ці аль но� е ко но міч не знан ня міс тить ін фор ма цію про со ці аль -
но� е ко но міч не се ре до ви ще, що яв ляє со бою зо се ред жен ня нез лі чен ної кіль кос ті 
ре аль нос тей, ут во ре не пов сяк ден ни ми уяв лен ня ми про со ці аль но� е ко но міч ні про це -
си, со ці аль но� е ко но міч ні від но си ни, со ці аль но� е ко но міч ні дії та по ве дін ку ін ди ві дів.
Ін декс рів ня знань роз ра хо ва но за шка лою: “1” – дос тат ній; “0,7” – дос тат ній, пот ре -
бує вдос ко на лен ня; “0,4” – не дос тат ній; “0,2” – тіль ки вчу ся [7, с. 28].

Рис. 1. По каз ни ки ін дек су рів ня со ці аль но� е ко но міч них знань на се лен ня, %

Най ви щим є ін декс (0,81) рів ня со ці аль но� е ко но міч них знань на се лен ня для
пов сяк ден но го спіл ку ван ня. Він зас від чує, що со ці аль но� е ко но міч ні знан ня, яки ми
во ло діє на се лен ня, для пов сяк ден но го спіл ку ван ня є дос тат ні ми. Ін декс рів ня со ці -
аль но� е ко но міч них знань на се лен ня у про фе сій ній ді яль нос ті (0,71) є де що ниж чим
та свід чить про те, що во ни є дос тат ні ми, але пот ре бу ють вдос ко на лен ня. 

Ін декс со ці аль но� е ко но міч них знань у сприй нят ті еко но міч них но вов ве день 
є най ниж чим (0,61). Він зас від чує: рі вень со ці аль но� е ко но міч них знань на се лен ня є
не дос тат нім та пот ре бує пог либ лен ня. От же, на се лен ня сьо год ні най біль ше праг не
знань у сприй нят ті та ро зу мін ні еко но міч них но вов ве день.

Сту пінь роз бу до ви ін фор ма цій но го сус пільс тва в Ук ра ї ні по рів ня но із сві то ви ми
тен ден ці я ми слід виз на ти не дос тат нім і та ким, що не від по ві дає її по тен ці а лу та мож -
ли вос тям, ос кіль ки:

– від сут ня ко ор ди на ція зу силь дер жав но го і при ват но го сек то рів з ме тою ефек -
тив но го ви ко рис тан ня на яв них ре сур сів, спря мо ва них на ін фор ма ти за цію.
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– ство рен ня інф рас трук ту ри для на дан ня ор га на ми дер жав ної вла ди та ор га на ми
міс це во го са мов ря ду ван ня юри дич ним і фі зич ним осо бам ін фор ма цій них пос луг з
ви ко рис тан ням ме ре жі Ін тер нет від бу ва єть ся по віль но;

– на яв не від ста ван ня у впро вад жен ні тех но ло гій елек трон но го біз не су, елек -
трон них бірж та аук ці о нів, елек трон них де по зи та рі їв;

– роз ви ток нор ма тив но� пра во вої ба зи ін фор ма цій ної сфе ри не дос тат ній;
– рі вень комп’ютер ної та ін фор ма цій ної гра мот нос ті на се лен ня є не дос тат нім,

впро вад жен ня но вих ме то дів нав чан ня із зас то су ван ням су час них комп’ютер них
тех но ло гій – по віль ним;

– рі вень ін фор ма цій ної пред став ле нос ті Ук ра ї ни в ін тер нет� прос то рі  низь кий, 
а при сут ність ук ра ї но мов них ін фор ма цій них ре сур сів – не дос тат ня;

– рі вень дер жав ної під трим ки ви роб ниц тва за со бів ін фор ма ти за ції, прог рам них
за со бів є та ким, що не за без пе чує пот реб сус піль но го жит тя;

– спос те рі га єть ся не рів но мір ність за без пе чен ня мож ли вос ті дос ту пу на се лен ня
до комп’ютер них і те ле ко му ні ка цій них за со бів, пог либ лен ня “ін фор ма цій ної не рів -
нос ті” між ок ре ми ми ре гі о на ми, га лу зя ми еко но мі ки та різ ни ми верс тва ми на се лен -
ня [8, с. 102].

Уза галь ню ю чи ре зуль та ти дос лід жень ін фор ма цій ної не рів нос ті, мож на виз на -
чи ти, що ін фор ма цій ні тех но ло гії ста ли іс тот ним ком по нен том со ці аль ної ре аль нос -
ті й мо жуть роз гля да ти ся як чин ник, що впли ває на всі сфе ри жит тє ді яль нос ті 
сус пільс тва. Од ні єю з важ ли вих проб лем су час но го сус пільс тва стає ін фор ма цій на
не рів ність у мож ли вос тях і спо со бі жит тя різ них верств на се лен ня. Тех но ло гіч ні змі -
ни приз во дять до то го, що де я кі гру пи на се лен ня, які й так бу ли поз бав ле ні су час них
мож ли вос тей ци ві лі за ції, від ді ля ють ся від еліт ної час ти ни на се лен ня ще біль ше, 
а їх час тка  у біль шос ті кра їн сві ту пос тій но зрос тає. 

Важ ли вим зав дан ням сьо год ні пос тає за без пе чен ня по тен цій но го рів но го дос ту -
пу до со ці аль них, еко но міч них, куль тур них, ос віт ніх, тех но ло гіч них мож ли вос тей
різ них ка те го рій на се лен ня. 
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