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НДІІП НАПрН України
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ
СУСПІЛЬСТВА
Враховуючи сучасні прагнення світової спільноти до розбудови
глобального інформаційного суспільства, актуальності набуває питання
міжнародних відносин у сфері інтелектуалізації суспільства. Адже, по-перше,
питання інтелектуалізації суспільства є одним із головних ключів до якісно
нових суспільних відносин. По-друге, інформаційне суспільство та його
складові мають широкий масштаб та є глобальними і всеосяжними, а отже, не
можуть обмежуватись державними кордонами певної країни, що вимагає
урегулювання даних відносин на міжнародному рівні.
Міжнародні відносини у сфері інтелектуалізації суспільства – є
системою міждержавних, субнаціональних та національних відносин, що
спрямовані на підвищення загального рівня освіченості, розумового, творчого,
наукового, культурного та іншого потенціалу людини, що реалізується за
допомогою популяризації ІКТ, а також їх якісного контентного наповнення та є
основою для гармонійного і різностороннього розвитку особистості. При
цьому, аспект інтелектуалізації суспільства реалізується у межах традиційних
напрямків міжнародного співробітництва, зокрема, економічного, соціального,
культурного, дипломатичного, ідеологічного та ін.
Наразі, таке співробітництво для України є конче необхідним, адже, за
даними звіту «Вимір інформаційного суспільства» Міжнародного Союзу
Електрозв'язку (МСЕ) ООН, Україна посідає 68 місце (з 157 країн) у світі з
розвитку ІКТ [1], 75 позиція індексу мережевої готовності [2], також досить
невтішними є показники в Україні, індексів розвитку інформаційного
суспільства, порівняно із іншими світовими державами [3].
Окрім того, рівень інформаційної представленості України в медіа
просторі є низьким, а присутність в Інтернеті україномовних інформаційних
ресурсів – недостатня [4]. «Болючим» залишається питання якості та
безпечності вітчизняних інформаційних ресурсів [5], що породжує нові
загрози.
Тому, виходячи із глобального характеру даної проблематики,
налагодження міжнародних відносин та міжнародного співробітництва у сфері
інтелектуалізації, створить позитивне підґрунтя для розвитку глобального
інформаційного суспільства та сприятиме:

- скороченню цифрового розриву та інформаційної нерівності;
- підвищенню рівня освіченості населення;
- розвиткові економіки, боротьбі з бідністю та створенню якісно нового
етапу розвитку людських відносин;
- протидії негативним інформаційним впливам та створення «безпечного»
інформаційного простору;
- розширенню публічної дипломатії та політичного діалогу між державами.
Отже, як бачимо міжнародне співробітництво у сфері інтелектуалізації
розкриває перед людством низку нових перспектив та можливостей, як на
міждержавному рівні, так і міжособистісному, що позитивним чином має
відобразитись на політичних та дипломатичних відносинах багатьох держав та
сприятиме стабілізації геополітичного становища багатьох держав.
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