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–  скасовується валютний нагляд за експортно-імпортними 
операціями до 150 тис. грн; 

–  скасовується щоквартальне декларування валютних цінностей, 
доходів та майна, що знаходяться за межами України; 

–  дозволяється вільне використання резидентами рахунків в 
іноземних фінансових установах та здійснення через такі рахунки 
валютних операцій (крім операцій з переказів коштів з України на такі 
рахунки); 

–  дозволяється здійснення операцій за рахунками в українських 
фінансових установах юридичних осіб-нерезидентів. 

Специфіка інституту валютного контролю полягає в його 
міжгалузевому або змішаному характері, тому що він заснований на 
сукупності норм валютного, банківського та митного права. Слід 
зазначити, що основною метою валютної політики НБУ як складової 
монетарної політики є досягнення стабілізації курсу національної 
грошової одиниці та забезпечення збалансованості платіжного балансу 
країни. Таким чином, дієвий валютний контроль повинен ґрутуватись на 
гнучкій монетарній політиці, що буде забезпечувати стабільність 
національної грошової одиниці.  

Література 
1. Боярко І. М. Конкурентоспроможність фінансового сектору України 
у сучасних умовах глобалізаційного розвитку [Текст] / І. М. Боярко, 
Л. Л. Гриценко // Вісник Університету банківської справи Національного 
банку України. – 2011. – № 2. – С. 8-13. 
2. Бідник Н. Б. Валютне регулювання та валютний контроль / 
Н. Б. Бідник // Вісник Національного університету "Львівська 
політехніка". – 2012. – № 739: Менеджмент та підприємництво в Україні: 
етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 189-194. 

 

 

Юлія Русланівна Ващенко − студентка І курсу Сумської філії 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

Науковий керівник: Світлана Миколаївна Виганяйло − доцент 

кафедри соціально-економічних дисциплін Сумської філії Харківського 

національного університету внутрішніх справ,  

кандидат економічних наук 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Розвиток сучасного суспільства у світі та в Україні зокрема має 

напрямок входження до інформаційної ери, а основними стратегічними 

ресурсами суспільства є знання та інформація. 
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Основою інформаційного суспільства виступають теоретичні 

знання, інформація та інформаційні технології. Вони виступають 

основними цінностями розвитку суспільства, вказують напрямки 

трансформації соціальних зв’язків та взаємодії між людьми, здатність 

суспільства використовувати технології, особливо ті, що мають 

стратегічне значення. 
Питання складності поняття «інформаційне суспільство» 

потребують подальшого ґрунтовного дослідження. Існує декілька таких 
питань: по-перше, це принципова невизначеність суті інформації як з 
матеріальної, так і з філософської точки зору. По-друге, – взаємодія 
техніки, інформації та людини. По-третє, – взаємодія техніки та 
природи.  

Інформація − це ресурс з особливими властивостями, адже на 
відміну від матеріалів чи енергії, використання чи розповсюдження 
інформації веде до іншого ефекту – воно збільшує знання людини, 
підвищує організованість в оточуючому середовищі. Ще одна 
особливість полягає в тому, що незважаючи на постійне збільшення 
обсягів використовуваної інформації, вона постійно 
нагромаджується у великих обсягах у вигляді баз даних, банків 
даних. При цьому обсяги постійно збільшуються, що робить 
необхідним використання інформаційних технологій. Це стимулює 
розвиток і вдосконалювання технології експлуатації інформаційних 
ресурсів − технологій нагромадження та поширення інформації. Дані 
технології отримали назву «інформаційно-комунікаційних 
технологій». З часом розвиток засобів інформації та комунікації, 
надає можливість певного інформаційного управління суспільством, 
у якому влада заснована й здійснюється шляхом панування над 
управлінням інформаційними потоками. Питання влади все частіше 
висувається як питання інформації: хто управляє її організацією, 
розподілом її потоків та її дозуванням, той реально управляє й самим 
суспільством.  

Розвиток інформаційних технологій на сьогодні стає 
визначальним фактором, який впливає на прискорення соціальних 
трансформацій сучасного суспільства. Нові технології створюють 
нові можливості, нові горизонти для розвитку особистості, 
розширюють діапазон вибору окремої людини. 

Розглядаючи питання виникнення мережевого суспільства, 
М. Кастельс досліджує взаємодію між двома відносно автономними 
тенденціями: розвитком нових інформаційних технологій і спробою 
старого суспільства використати владу технології на користь 
технології влади. Люди, організації і все суспільство в цілому беруть 
участь в перетворенні технології шляхом оволодіння нею, її 
видозміни й експериментування з нею. Це головний висновок з 
соціальної історії технологій, який виявляється справедливим щодо 
Інтернету – ключової технології інформаційної епохи. Інтернет 
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видозмінює спосіб нашої комунікації один з одним, водночас ми 
змінюємо і сам Інтернет. В результаті такого взаємовпливу 
утворюється нова соціально-технічна структура. 

Існування мережі − це факт, з яким не можна не рахуватися. 
Мережа змінює практично все в нашому житті. Від інформаційних 
технологій не слід очікувати утвердження демократичних цінностей.  

Відсутність ієрархій в інформаційному суспільстві є просто 
ілюзією. Ієрархії трансформуються: якщо раніше вони були 
зорганізовані на основі особистостей чи організацій, то нині – на 
основі членства в мережах. Так формується «безжалісна структура 
мережевої влади». Інтерактивність, своєю чергою, розуміємо як 
здатність користувача маніпулювати, керувати та безпосередньо 
впливати на сприйняття медіа. 

Панування інтерактивності як головного атрибуту 
інформаційного обміну призведе до повної зміни самих основ 
усталеного порядку, до зміни механізмів розподілу влади в 
суспільстві та переходу її від одного правлячого класу до нового. 
Зрозумілою є виняткова роль власників інформаційних мереж 
(нетократів). Бард і Зодерквіст констатують, що «перевиробництво 
інформації» (очевидне для тих, хто мандрує глобальною павутиною) 
зумовило перенесення функції регулятора попиту та пропозиції від 
грошей – феномена по-своєму демократичного, зважаючи на його 
відчуженість від суб’єктивних якостей і характеристик, − до 
особистісних особливостей нетократів, здатних виокремлювати дієву 
інформацію. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФАКТОР ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ 

ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій у світовому просторі 

призвів до активного використання у боротьбі зі злочинністю 

комп'ютерних інформаційних систем, що забезпечує суттєве підвищення 


