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Визначено ряд характеристик та перспективи формування суспільства знання: зміна
свідомості людей, доступ всіх до якісної та неперервної освіти, збереження культурного розмаїття,
перехід до розуміння першочергової значущості культури, дотриманні прав людини і свободи слова
та ін.
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Інформаційне суспільство вирішує цілу низку соціальних проблем, проте воно породжує і
нові проблеми та протиріччя. Можна виділити основні протиріччя сучасного інформаційного
суспільства, які вимагають перетворень, а саме: ситуація інформаційної нерівності; культ технічного
детермінізму та інформаційно когнітивний дисбаланс. Для їх подолання необхідна нова модель
суспільства, яке ґрунтується не стільки на інформації, скільки на знанні.
Метою розробки концепції суспільства знання є нагальна необхідність для міжнародної
спільноти врахування соціальних наслідків кардинальних технологічних змін, віднайдення
можливостей гармонійного поєднання між традиціями і сучасними соціально-політичними та
культурними трансформаціями.
В науковий обіг поняття «суспільство знання» у 1996 році ввів Пітер Друке – засновник
менеджменту. Він визначив це поняття як тип економіки, де знання відіграють вирішальну роль, а
виробництво стає джерелом розвитку. В цьому суспільстві, на його думку, знання посідають
першорядне місце серед інших факторів суспільного розвитку. Суспільство, в якому вся система
технологій детермінується та стимулюється розвитком знання, яке включає знання природно-наукові,
економічні, соціальні, антропологічні та інші, може називатись суспільством знання.
У зв’язку з бурхливим технологічним розвитком роль знання привернула увагу багатьох
вчених та мислителів ХХ століття. Цією проблемою зацікавились такі відомі теоретики, як
М.Кастел’е, Е.Тоффлер та інші. На думку Е. Тоффлера, сфера знання - це вісь, навколо якої
«організуються» нові технології, економічний ріст, соціальна стратифікація. Найголовніше при цьому
– трансформація не машин, а людей, тобто зміна їх свідомості, перехід до розуміння першочергової
значущості культури в їх житті.
Висновок. Найбільш ефективною формою накопичення в сучасному суспільстві стає розвиток
власних можливостей людей, а найбільш вигідними інвестиціями – інвестиції в людину, її знання та
таланти. Доступ до якісної та неперервної освіти для всіх, збереження культурного розмаїття,
відкритий для всіх Інтернет, який ґрунтується на дотриманні прав людини, тобто свободи слова,
ефективна інноваційна система, що об’єднує в єдиний комплекс наукові центри, економіку, державу
як ініціатора і координатора становлення та розвитку знання – це те, на чому має будуватися і
розвиватися суспільство знання.

