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Постановка проблеми. В останні 
роки стрімко змінилася парадигма 
розвитку людського суспільства, 
спрямована на глобалізацію економі-
ки і перехід до інформаційного сус-
пільства. Зворотною стороною розви-
тку інформаційних технологій, які 
суттєво полегшують життя суспільс-
тва, стала поява комп’ютерної зло-
чинності, що стрімко прогресує, па-
ралельно появі нових наукових роз-
робок у цій сфері.  

Можливість миттєво збагатитися, 
не виходячи за межі своєї оселі, спо-
кушає комп’ютерних злочинців до 
вдосконалення власних методик, на 
які пропорційно зростає попит із боку 
злочинних угруповань, екстремістсь-
ких політичних або релігійних груп.  

Надшвидкий розвиток цих тенде-
нцій призводить до негативних про-
цесів у частині безконтрольного по-
ширення інформації та виникнення 
кібертероризму, що завдає збитків 
сучасній цивілізації.  

Отже, із розвитком сучасних ін-
формаційних і комунікаційних тех-
нологій та їх застосуванням в усіх 
сферах життя, а також із збільшенням 
кількості та якості інформації, засво-
єння якої неможливе без відповідного 
впровадження інформаційних техно-
логій, виникає питання забезпечення 

розвитку інформаційного суспільст-
ва. В умовах відсутності кордонів в 
інформаційному просторі проблема 
не може бути ефективно вирішена 
тільки в національному форматі, а 
відтак і міжнародне співтовариство 
вимушене теж опрацьовувати адеква-
тні заходи. 

Таким чином, актуальність дослі-
дження зумовлена потребою науко-
вого аналізу та узагальнення змісту 
сучасних умов розвитку інформацій-
ного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У сучасних вітчизняних 
дослідженнях окремі теоретичні та 
практичні аспекти формування інфо-
рмаційного суспільства та участі у 
цьому процесі держави розглядають 
І.Арістова, О.Дубас, М.Згуровський, 
В.Іванов, Є.Литвиненко, Є.Макаренко, 
В.Пилипчук, О.Соснін, В.Фурашев та 
інші. Разом із тим, стрімкий розвиток 
інформаційних технологій щодня 
створює теми для нових наукових 
пошуків. 

Мета статті - визначити актуаль-
ні проблеми розвитку сучасного ін-
формаційного суспільства. 

Реалізація поставленої мети зу-
мовила необхідність вирішення за-
вдань, спрямованих на: 

– визначення змісту поняття “ін-
формаційне суспільство”; 
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– виокремлення особливостей ро-
звитку інформаційного суспільства в 
сучасних умовах; 

– визначення проблемних питань 
розвитку сучасного інформаційного 
суспільства. 

Виклад основного матеріалу. 
Формування і розвиток інформацій-
ного суспільства у провідних країнах 
світу почав відбуватися із другої по-
ловини ХХ століття, в Україні цей 
процес набув активізації лише на по-
чатку ХХІ століття.  

Аналіз міжнародного досвіду сві-
дчить, що не існує єдиної успішної 
програми розвитку інформаційного 
суспільства. Кожна стратегічна про-
грама чи план мають бути індивідуа-
льними й враховувати специфічні 
особливості кожної країни або регіо-
ну. Існують різноманітні підходи до 
розвитку інформаційного суспільства, 
які відрізняються навіть у розвинутих 
країнах. Так, у США увага акценту-
ється на технологічних аспектах, в 
Європі – на соціальних вимірах.  

Уряд США зробив пріоритетом 
своєї політики розвиток інформацій-
ної інфраструктури. Відомою ініціа-
тивою, яка реалізується у США із 
1993 p., є “Національна інформаційна 
інфраструктура: план дій”. Згідно з 
цією ініціативою визнається, що ін-
формаційну інфраструктуру створює 
переважно приватний сектор, при 
цьому держава повинна відігравати 
істотну роль для забезпечення усіх 
американців інформаційними ресур-
сами за доступними цінами. 

Європейська модель інформацій-
ного суспільства відрізняється стра-
тегією європейської інтеграції, по-
няттям “об’єднаної Європи”, пошу-

ками рівноваги між контролем дер-
жави і стихією ринку, динамічним 
поєднанням державних інтересів і 
прагнень приватного та корпоратив-
ного бізнесу. Характерними рисами 
європейської моделі виступають ва-
ріативність і політична спрямованість 
програм побудови інформаційного 
суспільства для різних країн, зумов-
лених новою європейською геополі-
тикою, становленням інформаційної 
(інтелектуальної) економіки, різними 
можливостями постіндустріального 
розвитку [1]. 

Сутність інформаційного суспі-
льства визначена в 1993 р. Комісією 
Європейського Союзу як суспільство, 
в якому діяльність людей здійсню-
ється на основі використання послуг, 
що надаються за допомогою інфор-
маційних технологій і технологій 
зв’язку. 

Наприклад, у підсумкових доку-
ментах Всесвітнього саміту з питань 
інформаційного суспільства (2003-
2005 рр.) визначено, що інформацій-
не суспільство – це суспільство, оріє-
нтовне на людей, відкрите для всіх і 
спрямоване на розвиток, в якому ко-
жний може створювати інформацію і 
знання, мати до них доступ, користу-
ватися й обмінюватися ними, даючи 
змогу конкретним особам, громадам і 
народам у повну міру реалізувати 
свій потенціал, сприяючи своєму ста-
лому розвитку і підвищувати якість 
свого життя. 

В Окінавській хартії глобального 
інформаційного суспільства від 
22 липня 2000 р. під поняттям “інфо-
рмаційне суспільство” розуміється 
суспільство, економіка якого базуєть-
ся на інформаційних технологіях і 
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яке соціально трансформується з ме-
тою допомогти індивідам та спільно-
там використовувати знання та ідеї, 
що дає змогу людям втілити їх поте-
нціал та реалізувати їх прагнення [2]. 

Відповідно до національного за-
конодавства інформаційне суспільст-
во – це суспільство, в якому кожен 
міг би створювати і накопичувати ін-
формацію та знання, мати до них ві-
льний доступ, користуватися й обмі-
нюватися ними, щоб дати змогу кож-
ній людині у повну міру реалізувати 
свій потенціал, сприяючи суспільно-
му й особистому розвиткові та під-
вищуючи якість життя [3]. 

Розбудова інформаційного суспі-
льства приводить до активного роз-
витку інформаційних відносин у всіх 
сферах життєдіяльності людини, сус-
пільства, держави та міжнародної 
спільноти. 

Виокремлюють три базові характе-
ристики інформаційного суспільства: 

– інформація використовується як 
економічний ресурс; 

– інформація стає предметом ма-
сового споживання у населення; 

– швидкими темпами формується 
та зростає інформаційний сектор 
економіки. 

На сьогодні розвиток інформа-
ційного суспільства нерозривно 
пов’язаний із процесом інформатиза-
ції, оскільки отримання знань у 90 % 
здійснюється за допомогою інформа-
ційних технологій, що підтверджено 
активним уживанням термінів “елек-
тронний уряд”, “кіберпростір”, “кібе-
рполітика”, “електронне громадянст-
во”, “електронне здоров’я”, “інфор-
маційні війни”, “інформаційна безпе-
ка” тощо. 

Інформатизація становить собою 
організаційний соціально-економічний 
і науково-технічний процес створен-
ня оптимальних умов для всебічного 
задоволення інформаційних потреб і 
реалізації прав громадян суспільства, 
органів державної влади й управління 
на основі формування і використання 
інформаційних ресурсів і викорис-
тання інформаційних систем, мереж, 
ресурсів і інформаційних технологій 
із використанням обчислювальної і 
комунікаційної техніки. 

Основними завданнями інформа-
тизації є: всебічне інформаційне за-
безпечення потреб суб’єктів інфор-
маційних відносин; створення єдино-
го безпечного інформаційного прос-
тору; створення, впровадження і ви-
користання інформаційних систем, 
інформаційних технологій і інформа-
ційних продуктів загального значен-
ня; підготовка кадрів, підвищення їх 
кваліфікації у сфері інформатизації. 

За даними Міжнародного союзу 
електрозв’язку (International 
Telecommunication Union (ITU), до 
кінця 2013 року кількість користува-
чів мережі Інтернет у світі становить 
2,7 млрд осіб, або 39 % населення зе-
млі. При збереженні таких тенденцій 
розвитку експерти прогнозують у 
2014 р. збільшення інтернет-трафіку 
понад 4 рази [4]. 

За даними дослідження компанії 
GfK Ukraine, кількість регулярних 
інтернет-користувачів старше 16 ро-
ків в Україні зросла у першому квар-
талі 2013 року порівняно з четвертим 
кварталом 2012 року на 15,1 % (на 
21 % порівняно з першим кварталом 
2012 року) і становила 17,34 млн 
осіб [4]. 
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Разом із тим, як зазначено в 
Стратегії розвитку інформаційного 
суспільства в Україні, схваленій Ка-
бінетом Міністрів України у травні 
2013 р., збільшується кількість про-
блем та ризиків, пов’язаних із інфор-
маційною безпекою, а саме: 

– зберігаються загрози націона-
льній безпеці, пов’язані з активним 
використанням інтернету і мобільно-
го зв’язку із метою пропаганди про-
типравної діяльності; 

– збільшується частка використан-
ня інформаційно-комунікаційних тех-
нологій для вчинення злочинів, зокре-
ма крадіжок, вимагань, шахрайства; 

– актуалізуються питання захисту 
державних інформаційних ресурсів 
тощо [5]. 

У процесі становлення інформа-
ційного суспільства держава відіграє 
роль координатора діяльності різних 
суб’єктів суспільства, який за допо-
могою цілеспрямованої політики 
сприяє інтеграції людей до нового 
інформаційно-технологічного сере-
довища, розвитку галузей інформа-
ційної індустрії, формуванню інфор-
маційного права, зміцненню демок-
ратії і забезпеченню прав людини. 

Зокрема, відбувається суттєва ак-
тивізація використання інформаційно-
комунікаційних технологій в органах 
державної влади, що сприяє розши-
ренню сфери надання послуг за допо-
могою інформаційно-комунікаційних 
технологій, створення інформаційних 
масивів даних (статистика, законо-
давство, інтернет-сайти державних 
органів), підвищення ефективності 
діяльності самих державних органів, 
а також їх відкритості.  

Класифікація ЄС передбачає кі-
лька десятків основних державних 
послуг, які повинні надаватися в еле-
ктронному вигляді. Усього ж у Євро-
союзі понад 80 % суспільно орієнто-
ваних служб мають інтерактивний 
офіс. Зокрема, Велика Британія, яка 
послідовно проводить політику на-
дання інформації і послуг громадя-
нам із боку держави через мережу 
Інтернет. Так, державна інформацій-
на служба країни забезпечує доступ 
до більше як 300 державних органі-
зацій [6]. 

Водночас на порядок денний ви-
носяться проблеми захисту інформа-
ції, яка перебуває в обігу у цих мере-
жах, зокрема персональних даних, а 
також порядок їх вилучення у разі 
необхідності чи бажання власника, 
т.зв. права особи “бути забутою”.  

В Євросоюзі попри значну кіль-
кість норм, що регулюють захист пе-
рсональних даних в інформаційних 
мережах, розроблено два законопрое-
кти: перший стосується захисту прав 
осіб під час оброблення та вільного 
переміщення їх персональних даних 
(Генеральний регламент із захисту 
персональних даних), а другий акт 
розроблений для захисту особистих 
прав при обробленні персональних 
даних компетентними органами з ме-
тою запобігання, розслідування, ви-
явлення кримінальних злочинів, ви-
сунення звинувачень у їх вчиненні 
або при виконанні кримінальних по-
карань та при вільному переміщенні 
цих даних. До того ж у цих актах пе-
редбачено спеціальні сфери, у межах 
яких особи можуть вимагати виклю-
чення своєї персональної інформації з 
баз даних, куди вона була внесена. 
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Надзвичайна популярність соціа-
льних мереж як засобу комунікації та 
спілкування людей із різних частин 
не лише однієї країни, а й світу, по-
при позитив, актуалізує питання “ін-
формаційної правосвідомості особи”, 
оскільки, розміщуючи свою персона-
льну інформацію, власники, як пра-
вило, не задумуються про негативні 
наслідки її неправомірного викорис-
тання третіми особами, переважно 
перекладаючи відповідальність за це 
на державу. До того ж за повідомлен-
нями на сторінці конкретної особи 
можна визначити її плани, місцезна-
ходження, уподобання. Відтак, інфо-
рматизація в умовах інформаційного 
суспільства призводить до того, що 
всі людські прояви стають фактично 
контрольованими. 

Доречно згадати про існування 
Інтернет-ЗМІ, які на сьогодні забез-
печують доступність, оперативність, 
економність отримання інформації і 
водночас є потужними засобами 
впливу на свідомість особи та ство-
рення необхідного чи вигідного 
сприйняття певних подій.  

З огляду на викладене вище роз-
виток інформаційного суспільства 
актуалізує питання забезпечення ін-
формаційної безпеки людини, суспі-
льства держави не лише на держав-
ному рівні, а й міжнародному, оскі-
льки розвиток інформаційних техно-
логій нівелює усталене поняття кор-
донів. Особливо актуальними у цьо-
му ракурсі є питання протидії кіберз-
лочинам та кібертероризму. 

Згідно із звітом Європолу “The 
EU Serious and Organized Crime 
Threat Assessment (SOCTA) 2013” на 
території Європейського Союзу зне-

шкоджено 3600 злочинних угрупо-
вань, які підривали економічну стабі-
льність, здійснюючи свою діяльність 
у мережі Інтернет. 

Відтак, концепція регіональної 
політики у сфері інформаційної без-
пеки зумовила позиції країн ЄС, НАТО 
та ОБСЄ щодо інформаційного вимі-
ру європейської безпеки, сприяє по-
шуку спільних рішень у протидії ін-
формаційним та комунікаційним за-
грозам, визначає пріоритети політики 
у сфері безпеки. В Європі мета політи-
ки інформаційної безпеки полягає у 
тому, щоб захистити цілісність інфор-
мації та інформаційні системи, гаран-
тувати належні умови її обігу та цін-
ність. Ці завдання необхідні для гаран-
тування незалежного здійснення дер-
жавної політики та надійного викорис-
тання інформаційно-комунікаційних 
технологій у соціальних та економіч-
них галузях [1]. 

Аналіз вітчизняної системи кібе-
рбезпеки свідчить про низку важли-
вих проблем, що заважають створити 
ефективно діючу систему протидії 
загрозам в кіберпросторі. За даними 
наукових досліджень, до таких пере-
дусім належать: термінологічна неви-
значеність, відсутність належної за-
конодавчої бази та координації дія-
льності відповідних відомств, залеж-
ність України від програмних та тех-
нічних продуктів іноземного вироб-
ництв тощо. 

На думку науковців, суть наявних 
проблем інформаційного суспільства 
для України полягає:  

– у питаннях розбудови інформа-
ційного суспільства, нормативно-
правового врегулювання новітніх ін-
формаційних відносин, а також у пи-
таннях створення необхідного науко-
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вого потенціалу Україна суттєво від-
стає від провідних країн світу; 

– кардинальний перегляд держа-
вної, наукової і науково-технічної 
політики в інформаційній сфері є ва-
жливою передумовою виживання і 
подальшого розвитку України як су-
веренної держави в сучасних умовах 
глобалізації та формування світового 
інформаційного простору [7].  

Висновки. Становлення інфор-
маційного суспільства впливає на 
формування нових сфер життєдіяль-
ності людства, змінює предмет праці 
на знання, розширює можливості об-
міну інформацією, сприяє відкритості 
діяльності органів державної влади. 
Ресурсами інформаційного суспільс-
тва є інформація, знання та інформа-
ційно-комунікаційні технології. 

Особливість сучасного етапу фор-
мування інформаційного суспільства 

загалом полягає у тому, що подаль-
ший його прогрес залежить не стіль-
ки від удосконалення власне інфор-
маційно-телекомунікаційних техно-
логій та засобів, скільки від того, як 
швидко будуть пристосовані до но-
вих реалій усталені правові норми, 
що регулюють традиційно різні сек-
тори, – телекомунікації, засоби масо-
вої інформації, інтернет, оскільки по-
ряд із беззаперечними перевагами 
інформатизації сьогодення пропор-
ційно зростає кількість загроз інфор-
маційній безпеці людини, суспільства 
та держави, а саме несанкціоноване 
розповсюдження інформації з обме-
женим доступом, зокрема персональ-
них даних, негативний вплив на сус-
пільну свідомість та створення мож-
ливостей для маніпулювання нею, 
кіберзлочинність. 
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