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результативності – якості контенту, що поширюється комунікативними 

мережами. Важливо, що в основу визначення змісту якості мають бути 

покладені цивілізаційні цінності суспільного буття демократичної держави. 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

РОЗВИТКУ МЕДІАБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Глобалізація інформаційних процесів, розповсюдження всесвітньої 

мережі інформації Інтернет, масове використання комп’ютерів, вдосконалення 

засобів зв’язку, використання ІТ-технологій у всіх сферах суспільного життя 

спричинить створення глобальної телекомунікаційної структури, формування 

доступних масових баз даних різноманітної інформації, появу нових правил 

поведінки у віртуальному просторі. Результатом діяльності людини стане не 

матеріальний, а інформаційний продукт та перетворить людську спільноту у 

нове інформаційне суспільство.  

Інформаційне суспільство зумовлює впровадження інформаційної 

культури, що розуміє під собою не просто навички роботи із сучасними 

електронними пристроями та програмним забезпеченням. Інформаційно 

культурна людина повинна уміти працювати з базами даних, вміти відібрати 

інформацію, оцінити її достовірність, проаналізувати, використати та 

співпрацювати з іншими користувачами інформаційного простору. 

Інформаційне суспільство – це соціологічна концепція, що визначає 

головним фактором розвитку суспільства виробництво та використання 

науково-технічної та іншої інформації. Основні риси інформаційного 

суспільства:  

 Перехід від індустріального до сервісного суспільства; 
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 Переважне значення кодифікованого теоретичного знання для 

здійснення технологічних інновацій; 

 Перетворення ІТ-технологій в ключовий інструмент системного 

аналізу і теорії прийняття рішень. 

Україна – рівноправний учасник світової спільноти, що бере участь у 

створенні, формуванні та розвитку інформаційного суспільства. Про це 

свідчать закладені правові засади побудови інформаційного суспільства: 

прийнято закони України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про захист 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний 

цифровий підпис», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби 

масової інформації (пресу) в Україні», «Про державну таємницю», «Про 

науково-технічну інформацію», «Про телекомунікації», «Про Суспільне 

телебачення і радіомовлення України», «Про Концепцію Національної 

програми інформатизації», «Про Національну програму інформатизації» та інші 

нормативно-правові акти, які регулюють суспільні відносини щодо створення 

інформаційних електронних ресурсів, захисту інтелектуальної власності на ці 

ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації тощо. 

Основним документом є Закон України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [1]. В ньому вказано, 

що основним завданням розвитку інформаційного суспільства в Україні є 

сприяння кожній людині на засадах широкого використання сучасних ІТ 

можливостей створювати інформацію і знання, користуватися та обмінюватися 

ними, виробляти товари та надавати послуги, повною мірою реалізовуючи свій 

потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи сталому розвитку країни. 

Основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в Україні: 

- прискорення розробки та впровадження новітніх 

конкурентоспроможних ІТ в усі сфери суспільного життя, зокрема в економіку 
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України і в діяльність органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- забезпечення комп'ютерної та інформаційної грамотності 

населення, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на 

використання новітніх ІТ у формуванні всебічно розвиненої особистості; 

- розвиток національної інформаційної інфраструктури та її 

інтеграція із світовою інфраструктурою; 

- державна підтримка нових «електронних» секторів економіки 

(торгівлі, надання фінансових і банківських послуг тощо); 

- створення загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у 

сферах охорони здоров'я, освіти, науки, культури, охорони довкілля; 

- збереження культурної спадщини України шляхом її електронного 

документування; 

- державна підтримка використання новітніх ІТ засобами масової 

інформації; 

- використання ІТ для вдосконалення державного управління, 

відносин між державою і громадянами, становлення електронних форм 

взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування 

і фізичними та юридичними особами; 

- досягнення ефективної участі всіх регіонів у процесах становлення 

інформаційного суспільства шляхом децентралізації та підтримки регіональних 

і місцевих ініціатив; 

- захист інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності 

інформації, захисту інформації про особу, підтримки демократичних інститутів 

та мінімізації ризику «інформаційної нерівності»; 

- вдосконалення законодавства з регулювання інформаційних 

відносин; 

- покращення стану інформаційної безпеки в умовах використання 

новітніх ІТ. 
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Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні 

ґрунтується на засадах: пріоритетності науково-технічного та інноваційного 

розвитку держави; формування необхідних для цього законодавчих і 

сприятливих економічних умов; всебічного розвитку загальнодоступної 

інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення 

повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІТ; сприяння збільшенню 

різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню створення 

загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення 

кадрового потенціалу; посилення мотивації щодо використання ІТ; широкого 

впровадження ІТ в науку, освіту, культуру, охорону здоров'я, охорону 

навколишнього середовища; забезпечення інформаційної безпеки.  
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ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЕДІАМЕНЕДЖЕРА 

 

Актуальність. Сучасна економічна система характеризується 

формуванням в розвинених країнах світу постіндустріального суспільства, 

складовою якого є креативні галузі економіки, серед них і медіагалузь. У 2-й 

пол. 20-го сторіччя спостерігається активний розвиток медіадосліджень та 

формування медіазнавства як окремого наукового напряму; стрімкими темпами 

зростає медійний ринок, диверсифікуються медійні ресурси та продукти, 

актуалізуються проблеми медіаосвіти та інформаційної безпеки. В практиці, а 


