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ПРАВА ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ: ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАХИСТУ 

 

Проблеми реалізації та захисту прав і свобод людини в останній чверті ХХ 

і на початку ХХІ століття набули, можна стверджувати без перебільшення, 

світового, глобального значення і вийшли на перше місце у міжнародній 

системі критеріїв оцінювання рівня розвитку демократії у певній державі та 

суспільстві на земній кулі [1, с.94].  

Система конституційних прав людини і громадянина в Україні охоплює 

теоретично максимально всеосяжний спектр прав і свобод у виборі способів і 

засобів життєдіяльності кожної людини, що проживає чи перебуває в нашій 

країні. І це, безумовно, позитивне надбання нашого суспільства. Однак 

практична реалізація та захист цих прав і свобод майже щоразу наштовхуються 

на значні перепони і перешкоди, що мають як об’єктивний, так і суб’єктивний 

характер та є підґрунтям для невирішених проблем у цій сфері[2, с.29]. 

Ми живемо у час бурхливого розвитку інформаційних технологій, які 

проникли у всі сфери нашого життя. Ми вже не уявляємо наше життя без 

Інтернету, смартфонів, банківських карток, усілякої побутової техніки 

наділеної певним інтелектом. Все це призводить до того, що виникають нові 

загрози забезпечення та захисту прав людини, які ускладнюються 

невизначеністю масштабів впливу технологій як на саму людину, так і на її 

права і свободи. Це все визначає актуальність даного дослідження. 

Головною метою даного дослідження є визначення та характеристика 

впливу чинників інформаційного суспільства на права людини, виявлення 

основних загроз цим правам. 

При розгляді даної теми можна виокремити певні «слабкі місця» в 

забезпеченні прав людини, які з’явилися в сучасному інформаційному 

суспільстві: 



 послуги телекомунікації (наприклад, вимоги держави розкрити таємницю 

приватної інформації для надання допомоги правоохоронним органам або з 

інших причин);  

 смартфони та інші мобільні пристрої (ризики порушення 

конфіденційності, які викликані можливістю прихованого визначення місця 

розташування); 

 інтернет-сервіси (можливість як правомірно, так і неправомірно отримати 

доступ до вмісту фільтру видалити, блокувати або вимкнути окремі облікові 

записи користувачів, а також істотні риски зберігання інформації з 

використанням так званих «хмарних ресурсів»);  

 побутова електроніка (ризик встановлення спеціального програмного 

забезпечення з метою прихованого спостереження і зняття інформації. 

Всі вони породжують дуже великий спектр проблем захисту та 

забезпечення прав людини, які не можна осягнути в рамках даної роботи. Тому 

я зупинюсь більш детально на тих проблемах, які зараз є найяскравіше 

вираженими в Україні. 

1. Проблеми захисту персональних даних:  

– існує певна тенденція, коли людина, користуючись інтернет-ресурсами 

(завантажуючи програми, реєструючись на сайтах необдумано дає згоду на 

обробку своїх персональних даних, не розуміючи обсягу такого використання); 

– спроби використання можливостей ІТ-компаній, сучасних 

інформаційних технологій для несанкціонованого збору персональних даних;  

– наразі, в мережі Інтернет не можливо повністю видалити дані про особу, 

яка ним користувалася. 

 2. Проблеми збору, зберігання та використання біометричних даних 

громадян:  

– збір відбитків пальців людини;  

– немає ефективного правового механізму, який би забезпечив зберігання 

біометричних даних і надання до них доступу, у тому числі й третім особам;  



– не врегульований належним чином на міжнародному рівні обмін та 

захист біометричних даних. 

3. Проблема додержання прав людини при формуванні та роботі 

публічних єдиних державних електронних реєстрів: 

– відсутність належного організаційно-правового механізму захисту 

відомостей стосовно громадян України, що містяться у державних реєстрах;  

 – не відпрацьовано спеціальний режим доступу до відомостей у цих 

реєстрах, які стосуються військовослужбовців і працівників сектору безпеки, у 

т.ч. звільнених у запас чи відставку, та членів їх сімей; 

 – відкритий доступ до узагальнених відомостей про громадян та їхнє 

майно може використовуватись злочинними організаціями, групами і особами 

та створювати реальні загрози правам і безпеці громадян[3, с.6-7]. 

4. Проблема додержання особистих прав людини в інформаційній сфері:  

– суттєве зниження моральності та поваги до загальнолюдських цінностей 

при спілкуванні через мережу Інтернет; 

– відсутність ефективних правових механізмів протидії порушенням прав і 

свобод людини в мережі Інтернет та ЗМІ;  

– проблеми практичної реалізації судового захисту честі, гідності та 

приватності громадян.  

5. Проблеми поширення інформаційної агресії та насильства в 

національному та глобальному інформаційному просторі:  

– завдання шкоди життю та здоров’ю людини застосуванням 

інформаційних технологій та здійснення негативного інформаційно-

психологічного впливу;  

– зниження якості вітчизняної журналістики та залежність засобів масової 

інформації від політичних структур чи фінансових груп. 

Окреслені проблеми є досить актуальними, вони потребують 

комплексного наукового дослідження та пошуку ефективних шляхів 

врегулювання в інтересах людей та держави в цілому. 
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