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Мета і завдання: дослідити сутність та проблеми розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 
Завдання: розкрити шляхи вирішення проблем, які гальмують розвиток 

інформаційного суспільства. 
Об’єкт дослідження :  інформаційне суспільство. 
Предмет дослідження : розвиток інформаційного суспільства. 
Методи і засоби дослідження: дослідження проблеми розвитку інформаційного 

суспільства  здійснювалося за допомогою синергетичного, діалектичного, аксіологічного 
методів, системного аналізу й системного синтезу. 

Наукова новизна та пракичне значення отримання результатів: доведено, що 
гносеологічна ознака поняття “інформаційне суспільство” полягає в сукупності пізнавальних 
процесів у різних галузях науки, вивченні проблеми природи пізнання  нових можливостей 
суспільства, інформації та знання. Матеріали дослідження можливо використовувати при 
підготовці студентами до практичних занять з філософії, соціології та політології. 

Результати дослідження. Одним із головних пріоритетів розвитку України є 
побудова інформаційного суспільства, яке уможливлює безперешкодне створення і 
накопичення інформації та знань, забезпечення вільного доступу до них, користування і 
обмін ними. Таким чином, кожна людина отримає можливість повною мірою реалізувати 
свій творчий потенціал і цим самим сприяти суспільному і особистому розвиткові. Поступ 
інформаційного суспільства вимагає цілісної системи законодавства, різноманітних 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) і загальнодержавних інформаційно-
аналітичнгіх систем різного рівня та призначення. 

Концепція і термінологія «інформаційного суспільства» набули значного поширення в 
Україні услід за їх поширенням у світі з тими ж, характерними для світу, протиріччями та 
неясностями у їх застосуванні. Термін «інформаційне суспільство» у більшості випадків 
використовується як яскравий синонім терміну «інформаційно-комунікаційні технології», а 
концепція «інформаційного суспільства», і до сьогодні, не отримала глибокого осмислення і 
адаптації під українські реалії внаслідок занепаду української науки. 

Показовою в цьому відношенні є ґрунтовна доповідь науковців Національного 
інституту стратегічних досліджень, в якій «інформаційне суспільство» трактується просто як 
«феномен» (явище) без критичного його осмислення, а термін «інформаційне суспільство» 
використовується синонімічно з термінами «інформаційні технології», «галузь 
інформаційних технологій» та «інформатизація». Однак у авторів доповіді все ж вистачає 
об'єктивності визнати, що «для України, яка все ще перебуває в стані цивілізаційної 
невизначеності, інформаційне суспільство, на жаль, багато в чому залишається радше 
популярним гаслом із лексикону європейських декларацій, ніж реальною практикою». 

В Україні сформовано певні правові засади побудови інформаційного суспільства: 
прийнято низку нормативно-правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини 
щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної 
власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації. 
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Україна готує і має значну кількість висококваліфікованих фахівців з ІКТ, математики, 
кібернетики; у країні постійно зростає та поновлюється парк комп'ютерної техніки, сучасних 
систем та засобів телекомунікації, зв'язку; високим є ступінь інформатизації банківської 
сфери. 

Ці та інші передумови дають підстави вважати, що вітчизняний ринок інформаційно-
комунікаційних технологій перебуває у стані активного становлення та за певних умов може 
стати фундаментом розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Висновки. Розвиток інформаційного суспільства в Україні має велике значення для 
подальшої інтеграції країни в глобальне інформаційне суспільство. Використання новітньої 
цифрової технології призводить не тільки до стимулювання розвитку інформаційного 
суспільства, а й забезпечує реалізацію економічних, соціальних і культурних переваг. Тому, 
дослідивши сутність розвитку даного суспільства, можна сказати, що інформаційне 
суспільство є поштовхом до розробки нових інформаційних, виробничих і економічних 
форм, які допоможуть покращити взагалі розвиток країни в усіх її аспектах. 
Проаналізувавши проблеми розвитку інформаційного суспільства можливо виокремити такі 
негативні явища, які гальмують розвиток «інформаційного суспільства» в Україні: низькі 
темпи розвитку (нижчі середньосвітових) і, відповідно, низькі рейтинги України у 
міжнародних порівняннях; відсутність системної, багаторівневої, нормативно підкріпленої, 
базованої на певній ідеології та стратегії державної політики в інформаційнокомунікаційній 
сфері; значний дисбаланс аудиторії Інтернету за регіональними, віковими та майновими 
ознаками; низький розвиток швидкісних мереж доступу до Інтернету; дефіцит  
кваліфікованих кадрів, внаслідок відтоку талановитої молоді у комерційні структури та у 
тіньовий, орієнтований на експорт бізнес розробки програмного забезпечення. 

Ключові слова: суспільство, інформаційне суспільство, технології, знання, сучасність. 
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