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Історія знань та вчень про інформацію починалася з розробки 

її кількісного аспекту. При цьому будь-яка кількісна теорія неминуче була 

пов'язана зі спробою дати ті чи інші загальні визначення. Кожній формулі 

кількості інформації відповідав свій погляд на її сутність.  

Найбільш розробленою є статистична теорія інформації, що виникла на 

базі теоретико-імовірнісних підходів і пов'язана з визначенням інформації 

як зліченної невизначеності. У задачах теорії зв'язку розглядається система, що 

складається з джерела інформації, приймача й розташованого між ними каналу 



зв'язку. Суттево те, що для одержувача єдиним способом отримання інформації 

є зчитування повідомлення з каналу зв'язку. Іншими словами, приймальна 

сторона не може передбачити таке повідомлення. Так до розгляду вводиться 

поняття невизначеності, що грає в теорії фундаментальну роль. Таким чином, 

невизначеність, яку ми отримуємо  в результаті  повідомлення, ототожнюється 

з інформацією. Це значно близче до життєвого розуміння інформації, яку ми 

схильні вважати тим, що зменшує наше незнання. Оскільки людина 

здебільшого під час власної  життєдіяльності знаходиться в недосконало 

визначеному  інформаційному і фізичному середовищі, то можна припустити, 

що взаємодія з інформацією є одною з невід'ємних функцій людини як істоти. 

Однак, це також примушує нас сприймати індивіда як приймача, або 

транслятора інформації, що робить його невід'ємною частиною 

коммунікативного простору, а медіапростір - природним середовищем 

існування людства. Таким чином, ми повертаємося до питання невизначенності 

інформації, за якої можливо логічне припущення — що її сприйняття залежить 

від каналів трансляції та приймача, а через це - зі змінами у системному 

розвиненні цих двох елементів і сама інформація виглядає інакше, ніж у 

попередні часи. 

Формула невизначеності яка була зроблена Шенноном збігається з 

формулою Больцмана для статистичного визначення ентропії, взятої з 

протилежним знаком. У термодинаміці ентропія служить мірою хаотичності, 

безладу в системі. Таким чином, інформація, як негативна ентропія, може 

розглядатися як внесок в упорядкування системи. [1] 

Система упорядкування інформаційних магістралей поділяєтся на три 

відомі на сьогодні системи взаємоузгодженності, а саме:  лінійна, ієрархічна, та 

мережова. Кожна з них набуває суспільної значущості за певних часів, та 

досить досконало відбиває суспільні процеси. Найвдалішим зразком 

зазначенного виступає приклад держави як суспільного інститута. Йому 

притаманна ієрархічна структура узгодження інформаційних магістралей. Воно, 

як вдало зазначено Діаконовим В.В., “виникає на певному  ступені розвитку 



суспільства, коли воно поділено на класи із протилежними економічними 

інтересами. Вони мають  антагоністичний, тобто непримирений характер. 

Функції держави - спеціальними засобами управління, перш за все, насиллям, 

стримувати  протиборствуючих  класів, захищаючи при цьому економічні 

інтереси пануючого   класу.»[2, с.39-40]. Це збігається з появою, або 

посиленням  системи ієрархічного узгодження інформаційних магістралей та 

увімкненням до себе домінувавших до цього лінійних систем взаємозв'язку 

інформаційних каналів. Згодом виникли нові системи і засоби суспільних 

контактів, а поряд із ними набули значущості мережові засоби здійснення 

інформаційної взаємодії.  

Найбільший поштовх у цьому напрямку був зроблений під час 

прискорення процесів інтернаціоналізації та початку глобалізаціі через 

індустріалізацію суспільства, яка істотно перерозподілила території розселення. 

Вона майже виключила можливість існування регіонів зі сталим населенням. 

Але глобалізація, прискорена індустрілізацією, за часів 21-го сторіччя знижує 

свою першочергову актуальність. Це виступає ще одним феноменом 

інформаційного закріплення мереж, бо глобалізація, яка була безпосередньо 

найгучнішим поштовхом розвинення мережовиж систем коммунікаціі, через 

свою глобальність та векторність є явищем суто ієрархічним. 

Однак, на думку автора, не слід вважати, що ці системи приходять на зміну 

одна одній. Подібна думка є помилковою. Ці коммунікативні елементи 

дійсності досить вдало інтегруються один в одному, але з часом все більш 

розвиваючись. Таким чином, лінійні системи інтегруються до ієрархічних, а ті, 

в свою чергу, до мережових. Це відбулося за типом включення класів до 

держав, а державні утворення до цівілізацій та глобальної мережі. 

Таку точку зору можна сприймати як такі собі уявлення про еволюційні 

механізми конструювання соціальних систем, де ключова риса є здатністю та 

засобами транзиту інформації, а не соціально- економічні показники. Однак 

таке припущення не відбиває думку автора. За умов наявних джерел, ми 

вважаємо що інформація не підкорюється законам діалектики, та фізичні 



канали сприйняття навколишньго світу людини не змінюються з часом. За 

такими умовами немає сенсу вважати коливання медіапростору у якомусь 

напрямі, якщо такий існує, частиною шляху неприпинного розвитку. 

З цим корелює наступна теза про те, що “прогресивний розвиток завжди 

пов'язан з обмеженням розманіття. З безлічі можливих сценаріїв еволюції на 

практиці реалізується тільки один. Із сотень тисяч органічних молекул в живі 

організми входять лише сотні, з сотень амінокислот - лише 20 і т. д. Але цей 

процес супроводжується збільшенням складності, внутрішньої різноманітності 

прогресуючих систем. Отже, будь-який процес руху інформації пов'язаний зі 

знищенням, обмеженням одного виду різноманітності та одночасним 

збільшенням іншого його виду.»[3] 

Дослідники підкреслюють, що розвиток кількістної теорії інформації 

призвів до наступних результатів. По-перше, стає можливим суворе кількісне 

дослідження інформаційних процесів. По-друге, був розширений об'єм поняття 

інформації, тому що статистична теорія повністю не е залучена від двох вищих 

семіотичних аспектів інформації: семантічного та прагматичного. З позицій цієї 

теорії інформацію несе не тільки людська мова, а й будь-які об'єкти і процеси, 

які підкоряються статистичним закономірностям.  

Статистичний підхід дозволив виявити фундаментальний зв'язок 

інформаційних процесів і термодинаміки. Статистична теорія прямо пов'язує 

інформацію з процесом перетворення можливості в дійсність, випадковості в 

необхідність, що вже дає підставу для філософського аналізу. Нарешті, в 

рамках статистичного підходу було отримано перше визначення інформації, 

задовільний з філософської точки зору : інформація є усуненням 

невизначеності.  

       Діалектика, як відомо, представляє собою загальну теорію розвитку. Тому 

дія основних законів діалектики виявляється, головним чином, в аналізі 

інформаційних процесів. Причину всякого інформаційного процесу, як і будь-

якого процесу взагалі, становить взаємодія двох протилежних начал. Так 

управління за принципом зворотного зв'язку грунтується на відмінності, 



розбіжності «бажаного» і «дійсного» станів системи і спрямоване на усунення 

розриву між ними. У процесі обміну інформацією між системою і зовнішнім 

середовищем, як правило, має місце протидія системи негативним впливам 

середовища. Внутрішня суперечливість процесів управління полягає ще й у 

тому, що самовідтворюються і самовдосконалюється системи в процесі 

функціонування, залишаючись в одному відношенні тотожними самим собі, а в 

іншому відношенні можуть зазнавати істотні зміни, аж до зміни своєї якісної 

визначеності.[4] 

Суперечливу роль інформаційних процесів розкриває закон необхідної 

різноманітності У.Ешбі. Хоча інформація сама по собі пов'язана з 

різноманітністю, відмінностями, її використання в складних самоврядних 

системах направлено на збереження тотожності. Тільки постійно змінюючись 

під впливом навколишнього середовища, тільки відбиваючи її зміни, система 

може залишитися собою, зберігати свою якість.  

У процесі еволюції будь-якої системи відбувається накопичення укладеної 

в ній інформації, яка за відомим законом переходить з кількісних змін у якісні. 

На перших етапах пристосування до нових умов зовнішнього середовища 

інформація про середовище накопичується у вигляді вільної інформації. Таке 

кількісне зростання «знань» системи про зовнішній світ не приводить до зміни 

її якісної визначеності. При досягненні певного порогу вільна інформація 

переходить в стан залученної, тобто відбувається закріплення отриманих знань 

у структурі системи. Відтепер ті чи інші особливості середовища відображені в 

системі «жорстко» і є невід'ємною частиною її самої. Будь-

яка перебудова структури є, очевидно, якісна зміна.  

Дію закону заперечення заперечення можна проследкувати у сфері 

зростаючого розвитку. У загальному випадку закон стверджує, що на більш 

високому ступені розвитку повторюються деякі риси, властиві вихідному 

ступеню, при цьому має місце не повне копіювання, а лише часткове 

відтворення. У застосуванні до інформаційних процесів це означає, що 

інформаційний зміст, що досягається системою на послідовних ступенях 



розвитку, змінюється за рахунок почергових заперечень окремих його частин. 

Друге заперечення, що знімає перше, веде до часткового відтворення на якісно 

новому рівні інформації, збагаченої досвідом двох ступенів розвитку. 

Кожного разу система, розвиваючись, повторює одну з попередніх своїх 

рис, що означає відтворення минулої структурної інформації. Найкращим 

прикладом може бути те, що високоорганізовані системи здатні залучати 

власний минулий досвід для вирішення поточних завдань. Припустимо, 

система колись потрапляла в певні умови і виробила оптимальну програму 

поведінки в цих умовах. Після цього умови змінилися, система змушена була 

відкинути колишню програму і виробити безліч нових. Система, потрапляючи 

знову в умови, подібні початкової, зможе відтворити вироблену 

раніше відповідну програму, причому значно швидше, ніж у перший раз, і 

значно якісніше, тому що тепер знання системи про зовнішній світ збагачене 

пам'яттю про різноманітні ситуації.[5] 

Таким чином ми маємо усвідомити, що одним із значущіших питань для 

конструювання здорового біосоціального середовища є вдосконалення 

медіазалученності людини до інформаційного середовища, через яке ми 

отримаємо нові якіістні зміни у житті кожної людини та суспільства в цілому. 

Звідси постае питання формування концепції забезпечення індивідуальної 

безпеки у медіасередовищі, яке стає можливим лише за умов досконалого 

вивчення цього самого середовища та його властивостей. 
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