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ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фа-
хівців з ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), математи-
ки, кібернетики; у країні постійно зростає та поновлюється парк 
комп’ютерної техніки, сучасних систем та засобів телекомунікації, 
зв’язку; високою є ступінь інформатизації банківської сфери. Зрос-
тає роль інформації та знань у житті людей.

Одним з головних пріоритетів України є прагнення побуду-
вати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямо-
ване на розвиток інформаційного суспільства, в якому кожен міг 
би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них 
вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати 
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потен-
ціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищу-
ючи якість життя [1].

Орієнтація України на створення інформаційного суспіль-
ства та інтеграцію до європейського інформаційного суспільства 
вперше була передбачена Стратегією інтеграції України до ЄС 
(розділ  13), вперше ухваленою у 1998 році. Цей документ вимагав 
дотримання Україною нових вимог ЄС до сфери інформаційної по-
літики та інформаційної безпеки [2].

Уже тоді було зрозуміло, що Українська держава не уві-
йде у світовий та європейський інформаційний простір на рів-
ноправній основі без інтенсивного впровадження в усі сфери 
життя інформаційно-комунікаційних технологій, істотної пере-
будови системи державної інформаційної політики, необхідності 
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зміцнювати прямі й зворотні зв’язки між владними структурами 
і суспільством, вирішення проблем ефективного розвитку націо-
нальної інформаційної інфраструктури, створення інформаційно-
аналітичних систем органів державної влади, прискорення про-
цесів модернізації матеріально-технічної бази, надійного захисту 
інформаційних ресурсів.

Згідно з черговим щорічним дослідженням країн щодо актив-
ності використання в них інформаційних технологій, проведеним 
Всесвітнім економічним форумом (World Economic Forum), пер-
ше місце в рейтингу, країни в якому ранжирувані відповідно до 
«індексу мережної готовності» (Networked Readіness Іndex 2009– 
2010, NRІ) , зайняла Швеція, а Україна посіла аж 73 місце.

Це свідчить про те, що в країні все ж є багато проблем, пов’я-
заних із недостатньою динамікою реалізації планів по впровад-
женню ІКТ у всі сфери життя, що впливає на темпи розвитку ін-
формаційного суспільства.

Слід зазначити те, що в останні роки поліпшується норматив-
на база, що дає новий поштовх для інформатизації існуючих ви-
дів комунікацій, наприклад, в 2011 році було прийнято закон «Про 
доступ до публічної інформації» [3], аналог американського «Про 
свободу інформації», який став важливим базисним елементом 
розбудови ефективного та дієвого електронного урядування.

Не можна не відмітити і Закон України «Про Основні засади 
розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», 
який визначає одним з пріоритетних напрямів державної політики 
розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження 
новітніх ІКТ в усі сфери суспільного життя і в діяльність органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування.

Водночас варто наголосити, що названі кроки, попри всю їхню 
важливість, є все ж фрагментарними і чинна нормативно-правова 
база галузі залишиться неповною, неефективною й суперечливою, 
допоки не буде введено в дію Інформаційний кодекс України.

Понад те, українське законодавство у низці аспектів «відстає» 
від динаміки змін, що виникають у процесі розвитку інформацій-
ного суспільства в Україні та світі: закріплення правового режиму 
інформації; формування та використання національних інформа-
ційних ресурсів; запобігання поширенню шкідливої та незаконної 
інформації глобальними комп’ютерними мережами; підтримка ві-
тчизняної індустрії ІКТ; обмін інформацією в електронному виг-
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ляді, насамперед ведення електронного документообігу, надання 
офіційного статусу електронному документу; врегулювання стату-
су суб’єктів інформаційних відносин у мережі Інтернет; оптиміза-
ція режиму діяльності систем електронної торгівлі й оплати; поси-
лення інформаційної безпеки, захисту державних інформаційних 
ресурсів, захисту персональних даних і т.д.

Також залишається проблема участі старшого покоління до 
використання інформаційних технологій і, зокрема, мережі Інтер-
нет [4].

Таким чином, аналіз науково-практичних та нормативно-
правових джерел свідчить, що пріоритетним завданням інформа-
ційної політики України є створення інформаційного суспільства 
як запоруки розвитку соціально-економічного життя населення та 
вирішенню ряду глобальних проблем сучасності.
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АНОНИМНЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 

ПЛАТЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В последние годы наблюдается опасная тенденция кримина-
лизации сети Internet. В частности, наряду с обычными электрон-
ными торговыми площадками («интернет-магазинами») в сети 
появились анонимные торговые площадки, с помощью которых 


