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З моменту народження інформаційного суспільства в Україні прийнято
ряд нормативно-правових актів, щодо регулювання, захисту, впровадження
суспільних відносин у сфері інформації. Але нажаль, більшість з цих
законопроектів не працюють у повній мірі, представляючи собою «стоп-кран»
у подальшому розвитку інформаційного суспільства.
Саме знання, інформація та інформаційно-комунікаційні технології є
одним з найважливіших чинників Інформаційного суспільства, розвиток якого
сприяє більш ефективному вирішенню економічних та соціальних проблем, а
також являє собою інструмент у боротьбі з корупцією в сучасних державах.
Сьогодні, державні органи влади намагаються позбавити людей доступу до
офіційної інформації, не надаючи повної доступної всім звітності стосовно
державних коштів та їх цільове використання, тим самим лишаючи можливості
повного контролю діяльності влади з боку народу. Виходячи з цього, зрозуміло,
що недостатній інформаційний розвиток сприяє зміцненню корупції.
Наразі необхідно забезпечити розвиток інформаційних і комунікаційних
технологій при взаємодії уряду та громадянського суспільства, дотримуючись
принципу прозорості та відкритості діяльності державних органів. Й досі
залишається не вирішеним питання щодо вдосконалення законодавства з
регулювання інформаційних відносин, також важливо щоб зміни були не тільки
прийняті, а й запроваджені в життя. Повинні бути створені умови, в яких
переважає влада закону. Спостерігалось б значне зменшення корупції при
спрощенні процедур прийняття рішень і ліквідації законодавчих колізій, що
унеможливлювало б двоякість трактування тих чи інших норм.
Важливу роль відіграють засоби масової інформації, які мають
можливість боротися з корупцією, зміцнюючи демократію та сприяючи
справедливості, шляхом ретельного моніторингу діяльності уряду, денонсуючи
громадськості. Краща поінформованість населення сприятиме викорененню
ставлення до корупції, як до чогось звичайного, суспільство повинно
ототожнювати корупцію в уряді із загрозою для народу.
Багатостороннє партнерство з країнами, взаємодія один з одним і з
відповідними міжнародними та регіональними організаціями у розробці та
сприянні здійсненню заходів на попередження корупції буде значно впливати
на результат цієї боротьби.
Слід розглядати розбудову інформаційного суспільства в Україні, не
тільки як інструмент здолання корупції, а й як одне з пріоритетних завдань з
метою подолання економічного спаду, відповідального, ефективного
управління та саморегуляції, укріплення демократії, досягнення великого
інтелектуального прогресу країни, захисту прав людини, а також з метою
збереження миру та стабільності у всьому світі.
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