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учебном процессе не только возможно, но и крайне желательно, так как 
помимо обеспечения полной легальности программного обеспечения, 
позволяет обучить студентов наиболее современным информационным 
технологиям. 
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Деякі асПекти ПереХоДУ саЙтУ ВерХоВноЇ 
раДи УкраЇни на реЖиМ ДостУПності

Як зазначається в Законі україни «про основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в україні на 2007-2015 роки», одним з головних 
пріоритетів україни є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси лю-
дей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство 
(відомості верховної ради україни (ввр), 2007. № 12, ст.102).

національна політика згідно з цим законом передбачає забезпечен-
ня повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та інформаційних 
ресурсів, забезпечення створення загальнодоступних електронних інфор-
маційних ресурсів.

також при створенні загальнодоступних електронних інформацій-
них ресурсів планується забезпечити зменшення нерівності в доступі до 
інформаційних ресурсів, насамперед осіб, які потребують соціальної до-
помоги та реабілітації, малозабезпечених верств населення, селян. це та-
кож повинно стосуватися людей с обмеженими фізичними здібностями. 
тому проблема доступу до інформаційно-комунікаційних технологій, зо-
крема до інтернет-ресурсів, для людей с обмеженими фізичними здібнос-
тями є актуальною.

ця проблема вирішується в інших країнах. наприклад, у 1998 р. кон-
грес сШа вніс поправки до Закону про реабілітацію 1973 р., який вимагає 
від федеральних відомств, щоб їхні електронні та інформаційні технології 
були доступні для людей з обмеженими фізичними можливостями. ці по-
правки носять назву акт про інвестування робочих місць від 1998 р. у 
розділі 508 (Section 508) безпосередньо вказано, що для кожної фізичної чи 
юридичної особи або організації, що надають інформацію за допомогою 
інтернет і входять до складу уряду сШа, федеральних служб або служб, 
що фінансуються з Федерального бюджету, виконання вимог доступності 
є обов’язковим. Більше того, акт про інвестування покладає відповідаль-
ність за доступність вузлів на всіх розробників Web. (хольцшлаг, молли, 
Э. использование HTML и XHTML. специальное издание.: пер. с англ. – 
м.: издательский дом «вильямс», 2003. с. 462.)

13 грудня 2006 р. генеральною асамблеєю оон прийнято кон-
венцію про права інвалідів (офіційний сайт верховної ради україни. 
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конвенція про права інвалідів: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/
main. cgi?nreg=995_g71). у статті 9 цієї конвенції зазначено, що держави-
учасниці вживають належних заходів для забезпечення інвалідам досту-
пу нарівні з іншими до фізичного оточення, включаючи інформаційно-
комунікаційні технології і системи.

11 грудня 2008 р. консорціум W3C опублікував керівництво щодо 
забезпечення доступності Web-контенту (WCAG) 2.0 (переклад росій-
ською мовою: http://accessibility. ru/docs/WCAG20Russian031109. html. ори-
гінал цієї версії керівництва: http://www. w3. org/TR/2008/REC-WCAG20-
20081211/), у якому надано рекомендації з адаптації інтернет-ресурсів з 
метою доступності їх для людей з обмеженими фізичними можливостя-
ми: інвалідів по зору, по слуху, людей з обмеженою руховою активністю 
та ін.

27 грудня 2007 р. в росії був затверджений і прийнятий в дію Дер-
жавний стандарт «інтернет-ресурси. вимоги доступності для інвалідів по 
зору» (http://protect. gost. ru/document. aspx?control=7&baseC=6&page=0&
month=1&year=2011&search=52872-2007&id=173349).

29 липня 2009 р. з метою подальшої реалізації державної політики із 
створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмежени-
ми фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення і 
на виконання положень статті 9 конвенції оон про права інвалідів кабі-
нетом міністрів україни був затверджений план заходів щодо створення 
безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізич-
ними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-
2015 роки «Безбар’єрна україна» (офіційний сайт верховної ради укра-
їни: http://zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=784-2009-%EF). 
проте в цьому плані відсутні пункти, які безпосередньо вказують на роз-
робку державних стандартів доступності інтернет-ресурсів.

на даний момент в україні відсутні законодавчі акти та державні 
стандарти, що регулюють відповідність інтернет-ресурсів правилам до-
ступності. За останній рік сайт верховної ради україни (http://portal. rada. 
gov. ua) змінився в кращу сторону, але ж він не став відповідати вимогам 
доступності. наприклад, відсутня версія сайту для людей з обмеженням 
по зору.

існує думка, що задоволення вимог доступності для інтернет-
ресурсів, збільшує витрати на їх створення: потрібно створення окремої 
версії для людей з обмеженими фізичними можливостями. однак якщо 
розробники будуть слідувати принципам коректної розмітки (згідно 
W3C), то кардинальних змін при адаптації інтернет-ресурсів не потріб-
но. наприклад, згідно W3C потрібно розділяти розмітку web-сторінок и 
їх представлення за допомогою таблиць CSS. не рекомендовано також 
застосовувати таблиці для оформлення web-сторінок. але ж, наприклад, 
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Section 508 не заперечує взагалі використовування таблиць и застосуван-
ня JavaScript.

таким чином, для створення безперешкодного життєвого серед-
овища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, зокрема для 
забезпечення доступу до інтернет-ресурсів, план «Безбар’єрна україна» 
потребує подальшого розвитку. крім того перехід інтернет-ресурсів орга-
нів державної влади на режим доступності насправді не потребує великих 
витрат.
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оБесПечение инФорМационноЙ БезоПасности еиас 
«ВЫБорЫ» на ВЫБораХ нароДнЫХ ДеПУтатоВ 2012
единая информационно-аналитическая система «выборы» (далее 

еиас «выборы») создает единое программно-информационное про-
странство организационной инфраструктуры выборов и референдумов, 
что обеспечивает обнародование предварительных итогов выборов и ре-
ферендумов в максимально сжатые сроки после окончания голосования.

материально-техническое обеспечение создания и развития еиас 
«выборы» должно базироваться на современной компьютерной, телеком-
муникационной технике, системном программном обеспечении и оргтех-
нике.

информационная безопасность еиас «выборы» обеспечива-
ется нормативно-организационными, стандартными программно-
техническими и специализированными средствами защиты информации 
(утверждено постановлением центральной избирательной комиссии от 
21 марта 2003 № 16). 

в качестве нормативно-организационного средства выступило соз-
дание рабочей группы по обеспечению безопасности функционирования 
и проверки состояния защищенности программно-технического комплек-
са информационно-аналитической системы «выборы народных депутатов 
украины» единой информационно-аналитической системы «выборы», в 
состав которой включили с их согласия сотрудников государственной 
службы специальной связи и защиты информации украины и службы 
безопасности украины на основании соответствующих предписаний, 
предоставленных руководителями этих государственных органов или 
руководителями их региональных органов (утверджено постановлением 
центральной избирательной комиссии от 12 октября 2012 № 1450). резуль-
татом работы данной группы стало обеспечение безопасности элементов 
иас «выборы народных депутатов украины» еиас «выборы» и каналов 
связи, задействованных для обеспечения ее функционирования, располо-




