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ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

З  появою  інформаційного  суспільства  виникло  багато  проблем,  що 
пов’язані з його організацією, а саме – розробленням ефективної політики, 
стратегії й тактики розвитку. Джерелами конкурентної переваги стають не 
природні,  трудові  чи фінансові  ресурси,  а плоди  творчої  діяльності,  тобто 
інновації,  нові  знання  та  технології.  Під  впливом  інновацій  відбувається 
структурний перерозподіл зайнятості населення у бік інформаційної сфери. 
Інформація набуває статусу четвертого після  землі, капіталу та праці фак-
тора економічного відтворення і стає основою всіх виробничих відносин [2].

Варто  відзначити,  що  право  на  спілкування  повинно  стати  основою 
будь-якої  демократичної  системи. Поряд  з  цим  сьогоднішнє  інформаційне 
суспільство є концепцією, яка не має точного визначення. 

Вважається, що  поняття  інформаційної  технології  з’явилося  з  появою 
інформаційного суспільства, основою соціальної динаміки у якому є не тра-
диційні  матеріальні,  а  інформаційні  ресурси:  знання,  наука,  організаційні 
чинники, інтелектуальний рівень, ініціатива, творчість тощо [2].

Все  більшої  актуальності  набуває  дослідження  терміна  «інформаційні 
технології», що викликано зростаючим значенням інформаційних продуктів 
(таких як новини, реклама, розваги і наукові дані) та інформаційних послуг.

Міжнародне співтовариство регламентувало права людини. 
Положення міжнародного права в частині правової регламентації прав 

людини  унормовують  реалізацію  інтересів  звичайних  чоловіків,  жінок  та 
дітей, як особи, як групи та як громади. Серед актуальних міжнародно-пра-
вових засад прав людини в контексті інформаційного суспільства відзначимо 
наступні джерела: Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права; Декларація соціального прогресу та розви-
тку; Декларація про використання науково-технічного прогресу в інтересах 
миру та на благо людства; Конвенція про технічну та професійну освіту.

Основною проблемою зазначених міжнародно-правових актів є відсут-
ність дієвого механізму реалізації їх норм.

Зазначимо,  що  нинішні  правові  положення  щодо  прав  людини,  які 
прийняті  як  на  міжнародному,  так  і  на  вітчизняному  рівні,  зосереджу-
ються виключно на «інформації», ігноруючи «комунікацію». До цих пір не 
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прийнято жодної правової норми, яка б врегульовувала спілкування як інтер-
активний процес. 

Ефективність  реалізації  прав  людини  в  контексті  інформаційного  сус-
пільства  залежить  від  взаємодії  між  інформаційними  технологіями  та 
суспільством. Остання має технологічні, культурні, політичні та економічні 
виміри. 

Очевидно, що технологічний вимір відіграє важливу роль у інформацій-
них технологіях. Його вплив у значній мірі має вияв у формі технологічних 
нововведень та можливостей, які він створює. Взаємодія – це процес, в якому 
соціальні  сили  та  інтереси  сприяють формуванню технологічних нововве-
день.  За  допомогою  цього  виміру  постають  питання  щодо  контролю  над 
технологією, доступу до технологій та їх користі.

Аналізуючи культурний вимір взаємодії між  інформаційними техноло-
гіями та суспільством, вважаємо за потрібне привернути увагу до того, що 
інформація  є  частиною культурної  складової  суспільства. Серед  важливих 
питань цього виміру є розподіл знань та захист культурної ідентичності.

Історично так склалося, що питання культурної ідентичності стало дуже 
важливим у процесі деколонізації. Незалежні держави побачили у сутності 
культурної  ідентичності  інструмент  боротьби  з  іноземним  пануванням.  У 
своїй битві з колоніалізмом культурна ідентичність відіграла значну роль у 
мотивації та легітимізації руху деколонізації.  

Право кожного вільно брати участь у культурному житті створює мож-
ливість  людей  формувати  культурну  ідентичність,  реалізувати  потенціал 
місцевого культурного життя та практикувати культурні традиції.

Інформаційні  технології  впливають  на  розвиток  суспільства,  прогрес 
та  його  політичну  систему.  Серед  важливих  засад  повноцінного  функціо-
нування інформаційного суспільства є реалізація права на свободу думки і 
слова, на вільне вираження своїх політичних поглядів і переконань. 

Дослідження  економічного  виміру  взаємодії  між  інформаційними  тех-
нологіями  та  суспільством  показало  необхідність  правового  визначення 
корпоративної  соціальної  відповідальності  та  самовизначення  в  економіч-
ному розвитку.

Будь-які економічні процеси в державі перетворюються на економіку, що 
базується на  інформаційно-комунікаційних  технологіях. Це ж  стосується  і 
державного управління. Усі змушені діяти в нових умовах, коли конкуренція 
стає глобальною, технологічні зміни відбуваються постійно з метою збере-
ження  конкурентоспроможності.  Використовуючи  інформаційні  технології 
у державному управлінні з можливостями пошуку альтернативних способів 
задавання даних, виконання функцій збору, зберігання, обробки, передачі й 
використання знань, дійсно підвищується ефективність державного управ-
ління, що дає змогу знаходити для цього необхідні ресурси [1, с. 165].
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Підсумовуючи  проведене  дослідження,  відзначимо,  що  права  людини 
не можуть бути реалізовані без залучення громадян до процесів прийняття 
рішень.  У  Загальній  декларації  прав  людини  та Міжнародному  пакті  про 
громадянські  і  політичні  права  підкреслено  право  людей  брати  участь  в 
управління  державними  справами  безпосередньо  або  через  обраних  пред-
ставників. Це вказує на потребу розробки відповідних форм демократичного 
врядування  прав  та  свобод  громадян,  керуючись  зазначеним  міжнародно-
правовим положенням.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

Відкритість  і  доступність  –  пов’язані  принципи  публічно-сервісної 
діяльності. Сутність відкритості у безперешкодному одержання інформації, 
необхідної для отримання адміністративної послуги, інформації щодо про-
цедури  надання  певної  послуги,  переліку  документів  для  її  отримання  із 
зразками заповнення таких документів, розміру та порядку оплати послуг, 
посадових осіб,  відповідальних  за  їх надання. Така  інформація має  розмі-
щуватися на стендах в адміністративних органах, їх веб-сайтах, в офіційних 
виданнях і буклетах, має передбачатися можливість отримання її телефоном, 
електронною  поштою,  а  також шляхом  надання  кваліфікованої  консульта-
тивної допомоги [13].

Один  із  шляхів  реалізації  принципу  відкритості  публічно-сервісної 
діяльності у сфері містобудування – ведення містобудівного кадастру, дані 


