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У статті розглянуто зародження у ЄС єдиної політики стосовно ІКТ-
сектору та початки формування загального інформаційного простору ре-
гіону. Автор аналізує основні етапи впровадження цієї політики, які втілю-
вались у межах 5-ї, 6-ї, та 7-ї рамкових програм Європейського союзу.
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The article examines the origin in the EU a unified policy regarding the ICT
sector and the beginnings of the creation of common information space in the re-
gion. The author analyzes the main stages of the implementation of this policies
(«e-Europe 2002», «e-Europe 2005», «European Information Society 2010»), which
were implemented into life during the 5th, 6th and 7th framework programs of the
European Union.
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У житті сучасного суспільства технології посідають важливе місце. Цін-
ність технологічного компонента сучасної цивілізації полягає в тому, що са-
ме він багато в чому визначає сталий розвиток суспільства. Так, стрімке по-
ширення інформаційно-комунікаційних технологій є ключовим чинником,
що визначає прискорювану інформаційну глобалізацію, яка стає характер-
ним явищем сьогодення.

Перехід від індустріальної епохи до інформаційної, а також нові підхо-
ди до оцінки ролі інформатизації в розвитку всієї цивілізації стають пере-
думовою для виходу інформаційних і комунікаційних технологій на якісно
новий рівень, що дає змогу ефективніше вирішувати складні економічні, по-
літичні, соціальні та культурні завдання не тільки на рівні підприємств, а й
на державному і міждержавному рівнях.

Наразі розвиток інформаційних технологій перетворюється на головну
складову конкурентоспроможності держав та критично важливий елемент
їх виживання.

Реалією сьогодення є безперечне лідерство США та Японії в інформацій-
но-комунікаційних технологіях та в інвестуванні цієї сфери. Наприклад, у
кінці 1990-х рр. ІКТ-сектор Сполучених Штатів Америки зростав небували-
ми темпами — в середньому близько 21% за рік при зростанні економіки при-
близно на 4%, що забезпечило загалом 28% загального реального економіч-
ного зростання.

Розуміючи своє відставання, Європейський Союз у кінці ХХ ст. поста-
вив завдання підняти свою конкурентоздатність, зокрема і шляхом створен-
ня інформаційного суспільства, й нині ця політика вже принесла суттєві ус-
піхи. За понад 20 років її впровадження стратегічні підходи постійно зміню-
валися відповідно до викликів часу, що і сприяло позитивним результатам.

Тому об’єктом нашого дослідження є етапи розвитку інформаційного сус-
пільства в ЄС і трансформація стратегічних підходів до цього процесу.

Серед українських учених різні аспекти цієї теми розглядали В. І. Чужи-
ков (проблеми інтеграції в Європі, зокрема й у питаннях інновації), В. М. Ска-
лацький (сучасні теорії та моделі інформаційного суспільства), О. О. Мару-
ховський (теоретико-концептуальні засади інформаційного суспільства),
О. В. Оверчук (державна політика Великої Британії щодо інформаційного
суспільства), О. В. Картунов (аналіз політичних аспектів зарубіжних концеп-
цій інформаційного суспільства) тощо.

Різними аспектами інформаційного суспільства займалися в зарубіжній іс-
торіографії. Петер Гольтц вивчав проблеми цифрової культури та соціальні змі-
ни, які приносять з собою інновації, Мануель Кастеллс досліджував глобаль-
ні інформаційні системи економіки та фінансів і ролі Інтернету в житті держа-
ви, предметом уваги Радована Рітчі є «інформаційна революція» та вплив ІКТ
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й НТР на життя суспільства, Франк Вебстер вивчав теоретичні та концептуаль-
ні засади інформаційного суспільства і вплив нових технологій на освіту й ЗМІ.

Передумови формування інформаційної політики ЄС почали складати-
ся ще в 1970-ті рр. з координації політики в сфері НТП, організації Спіль-
ного дослідницького центру, Європейського наукового фонду та Міжнарод-
ного центру ядерних досліджень.

За 40 років ця політика суттєво трансформувалася. Тому розглянемо де-
тальніше стратегічні документи, які можна вважати віховими у становлен-
ні інформаційного суспільства в Європі.

Уже під час переговорів європейських країн у Маастріхті (Maastricht Trea-
ty) з’явилась ідея створити Трансєвропейську телекомунікаційну мережу
(Trans-European Network (TEN) for Telecommunications). У кінцевій угоді в
грудні 1991 р. цю ідею поклали в основу створення інших Трансєвропейських
мереж (TENs): транспортних, енергетичних, Трансєвропейської мережі з на-
вколишнього середовища, оскільки передбачалося створити на основі всіх
цих мереж Інформаційну мережу (Karvalics L., 2007).

В основі інформаційної політики ЄС лежить доктрина Європейського ін-
формаційного суспільства, проголошена 1994 р. у доповіді М. Бангеманна
«Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для Європей-
ського Союзу». Основна ідея цього документа — слід створити інформацій-
не суспільство на базі євроінтеграції, щоб забезпечити економічну стабіль-
ність країн Європи, економічне зростання традиційних і нових (інформацій-
них) виробництв; розв’язати соціальні проблеми з зайнятістю населення шля-
хом створення нових робочих місць; надати вільний доступ до глобальних
мереж із метою освіти, охорони здоров’я та адміністративного управління
(Ministry of Froreign Affairs of Japan, 2000).

Усвідомлюючи важливість нових еволюційних тенденцій, Європейська
комісія прийняла програмний документ «Шлях Європи до інформаційного
суспільства» (1994 р.), де визначено принципи діяльності Європейського Сою-
зу щодо інформації та комунікації. Вони полягають у необхідності сформу-
вати громадську думку й підготувати європейську спільноту до усвідомлен-
ня реалій інформаційного суспільства; створити концепцію європейської ін-
формаційної політики та європейського інформаційного права; забезпечи-
ти вільний доступ до інформаційних послуг із широким спектром викорис-
тання; впровадити багатомовність до інформаційної та комунікаційної діяль-
ності; зберегти національну культурну самобутність та ідентичність.

Важливим аспектом у Програмі є роль Європи в майбутньому інформа-
ційному суспільстві. Наголошується на тому, що розвиток Європейського Спів-
товариства на сучасному етапі значною мірою віддзеркалиться в майбутньо-
му. Тому не слід витрачати час, адже боротьба за провідні позиції вже по-
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чалась, і в ній, очевидно, лідерами є США та Японія. Для того, щоб не від-
ставати від них, Європі слід досягти їхнього рівня розвитку, особливо в ко-
мунікаційній та інформаційній сфері, адже ті країни, які вирвуться в ліде-
ри, диктуватимуть технологічні стандарти країнам, які йтимуть услід за ни-
ми. Підкреслюється, що, якщо Європа не зможе швидко та ефективно адап-
туватися, на неї чекає не тільки втрата конкурентоспроможності перед США
і азійськими економіками, але й ріст соціального відчуження всередині єв-
ропейських країн (Державний комітет зв’язку та інформатизації України, 2000).

Наступним кроком на шляху до інформаційного суспільства в ЄС стала
політична ініціатива «Електронна Європа 2002», яка набула чинності в трав-
ні 2000 р. разом з Лісабонською стратегією та відповідно до неї ставила зав-
дання.

Лісабонська стратегія, котру прийняла рада Європи 2000 р., розрахована
на 10 років, передбачала створення найбільш конкурентоспроможної й най-
більш динамічної у світі економіки, заснованої на знаннях, здатної до стійко-
го економічного зростання при нарощуванні кількості та підвищенні якості ро-
бочих місць і забезпеченні більшої соціальної згуртованості. Досягнення ці-
єї мети передбачало перехід до економіки і суспільства, що базуються на знан-
нях, за допомогою поліпшення політики інформатизації та політики в галузі
досліджень і розробок, а також шляхом активізації структурних реформ у на-
прямі конкурентоспроможності та інновацій (European Commission, 2000).

«Електронна Європа-2002» та відповідний план дій спрямовувались на
те, щоб надати ЄС переваги інформаційного суспільства, бо ці зміни є най-
значнішими з часів промислової революції та мають далекосяжні глобаль-
ні наслідки. Йдеться не тільки про технології, а й про формування нового
стилю життя та нової моделі розвитку суспільства.

Управління цими перетвореннями розглядалось як основна економічна
та соціальна мета ЄС. Це мало суттєво вплинути на європейську зайнятість,
економічне зростання та продуктивність праці на період впровадження стра-
тегії й у подальші роки з моменту прийняття цього документа і прискори-
ти позитивні зміни в ЄС.

Головними напрямками, в рамках яких було розроблено сектори й конк-
ретні завдання цього документа такі: надання доступу до цифрових техно-
логій та Інтернету кожному громадянину, кожній оселі, школі, підприємству
та державній установі; подолання цифрової неосвіченості в Європі за допо-
могою культури підприємництва, відкритої до застосування нових інформа-
ційних технологій; забезпечення соціальної лояльності до інформаційного
суспільства.

Було виділено такі головні сектори: 1) надання молоді переваг від впро-
вадження інформаційного суспільства; 2) дешевший доступ до Інтернету;
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3) прискорене впровадження електронної комерції; 4) швидкий Інтернет для
дослідників і студентів; 5) смарт-карти для безпечного електронного досту-
пу; 6) інвестування високотехнологічних підприємств; 7) забезпечення інва-
лідам можливостей, які надає інформаційне суспільство; 8) здоров’я онлайн;
9) інтелектуальний транспорт; 10) впровадження електронного уряду. В їх рам-
ках було поставлено 64 детальніші завдання (European Commission, 2000).

У червні 2001 р. цю ініціативу доповнили планом дій для країн-канди-
датів — «Електронна Європа+», а в червні 2002 р. Європейська Рада ухва-
лила вже наступний план дій — «Електронна Європа 2005».

Загалом можна сказати, що ініціатива «Електронна Європа 2002» була ду-
же результативною в розширенні підключення до Інтернету й допомозі дер-
жавам-членам у створенні чинної правової бази для електронних комуніка-
цій та важливих законів для електронної комерції.

Тим не менше, під час її реалізації з’ясувалося, що Інтернет не розвива-
ється настільки швидко, як зв’язок та комунікація. Тому надалі посилену ува-
гу вирішили приділити підтримці ефективного використання ІКТ через під-
вищення доступності високоякісної інфраструктури, а також розробці при-
вабливих послуг та програм, підтримці організаційних змін. Тобто інформа-
тизація суспільства розширюється.

Стратегічні підходи вказаного документа поклали в основу формування
«Електронної Європи 2005» та відповідного плану дій, ухваленого в груд-
ні 2002 р.

Цей документ базувався на визнанні того, що висока швидкість підклю-
чення (швидкісний доступ до Інтернету) стимулює використання Інтерне-
ту та більш розвинених програм і сервісів. Він був спрямований на стиму-
лювання позитивного зворотного зв’язку між модернізацією інфраструкту-
ри та розвитком послуг. Тому план дій 2005 р. передбачав створення спри-
ятливіших умов для розгортання інфраструктури — «пропозиції» широко -
смугового рівняння — для підтримки розвитку послуг — «попиту», — в без-
печнішому цифровому середовищі. Також він передбачав надання доступу
до переваг інформаційного суспільства людям з особливими потребами (ін-
валідам).

У Плані дій з реалізації ініціативи «Електронна Європа 2005» ставили-
ся такі завдання: зняти перешкоди, що залишились на шляху до модерніза-
ції існуючої інфраструктури і розгортання нової; забезпечити фінансові сти-
мули (з боку ЄС чи на національному рівні), в разі провалу на ринку (особ-
ливо в периферійних районах з низькою щільністю населення та/або гео -
графічно віддаленого).

Щодо попиту, план дій спрямований на усунення перешкод до розвитку
нових послуг (наприклад, простіше повторне використання інформації
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державного сектора, розвиток цифрових систем управління правами і т. д.);
сприяння «громадському» сектору у використанні можливостей, наданих ви-
сокошвидкісними з’єднаннями, і підвищення якості та економічної ефектив-
ності державних послуг (електронний уряд, електронна охорона здоров’я,
електронне навчання); створення сприятливих умов і заохочення компаній
для впровадження ІКТ й інвестицій у людський капітал для розвитку елек-
тронного бізнесу; об’єднання вимог різних державних органів (стратегія аг-
регації попиту), аби сприяти досягненню критичної маси користувачів, що
полегшує розгортання інфраструктури, підвищує комерційні стимули до ін-
вестування.

Також серед цілей цього стратегічного документа були забезпечення спри-
ятливих умов для приватних інвестицій і створення нових робочих місць, під-
вищення продуктивності праці, модернізація державних послуг і надання мож-
ливості кожному взяти участь у глобальному інформаційному суспільстві.
Таким чином, «Електронна Європа 2005» була спрямована на стимулюван-
ня розвитку послуг безпеки, додатків і контенту на основі розгалуження ін-
фраструктури для широкосмугового Інтернету, що свідчить про розширен-
ня й поглиблення цієї політики.

За цим планом дій передбачалося створити до 2005 р. сучасні онлайн-по-
слуги для суспільства та електронного уряду; сервіси дистанційного навчан-
ня; сервіси охорони здоров’я; динамічне електронне бізнес-середовище та
інструменти для його розвитку; широкосмугового доступу за конкурентни-
ми цінами; системи безпеки інформаційної інфраструктури (спеціальний під-
розділ з кібербезпеки).

Характерною рисою досліджуваного документа є також велика увага до
ефективних імплементаційних механізмів. Так, для впровадження плану дій
пропонувалися чотири окремі, але пов’язані інструменти. Першим є широ-
кий спектр політичних заходів. До них віднесли перегляд та адаптацію за-
конодавства на національному рівні і на рівні ЄС; посилення конкурентної
складової та взаємодія на цьому шляху; поліпшення доступу до різноманіт-
них мереж; демонстрацію політичного лідерства та ініціативи. Другим ін-
струментом стало впровадження Електронної Європи, котре мало сприяти
обміну досвідом, передовою практикою і демонстраційними проектами, об-
міну уроками й аналізу невдач. По-третє, реалізація цього плану мала зро-
бити акцент на кращому фокусуванні завдань і аналізі прогресу. По-четвер-
те, робився наголос на розширенні взаємодії між різними структурами й за-
ходами, обміну інформацією на рівні ЄС та національному рівні, політика-
ми й приватним сектором (European Commission, 2002).

Таким чином, на цьому етапі розвитку інформаційного суспільства в ЄС
простежуються дві головні тенденції: розширення надання доступу до Ін-
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тернету та створення відповідної інфраструктури й послуг (електронна ко-
мерція, електронний уряд, електронні сервіси охорони здоров’я та різні он-
лайн-послуги для населення). Перша тенденція склалася з самого початку
впровадження інформаційної політики, а друга, яка свідчить її розвиток, по-
чинається з цього етапу.

В червні 2005 р. Європейська комісія зробила доповідь-огляд про стан
розвитку інформаційного суспільства за три роки, з початку впровадження
ініціативи та до її завершального етапу. Доповідь також містить перші ре-
зультати аналізу розвитку інформаційного суспільства в державах-членах,
які приєдналися до ЄС 2004 р. Це є позитивним фактом, адже вперше було
детально досліджено ситуацію, виявлено успіхи та проблеми на шляху впро-
вадження інформаційного суспільства в ЄС.

Ця доповідь значною мірою ґрунтується на даних Євростату та національ-
них статистичних інститутів у державах-членах ЄС 2004 р.

Проаналізуємо основні тенденції та досягнення, які викладено в цьому
документі.

1. Вказувалося на чітку історію успіху в розгортанні широкосмугового
доступу до Інтернету. Загалом обмежений доступ широкосмугового зв’яз-
ку, що спостерігався в кінці 2002 р., було подолано й наразі забезпечено до-
ступ до Інтернету для майже всіх громадян ЄС. Однак Інтернет-з’єднання
залишалися переважно вузькосмуговими й 2004 р. лише кілька операторів
широкосмугового зв’язку в Європі пропонували швидкість понад 3 Мбіт/с. Та-
кож у низці країн і малонаселених регіонів доступ до Інтернету був обме-
жений чи неможливий.

2. Протягом трьох років налічувалося мало випадків розгортання нових
мереж. Втім, було започатковано використання DTV, мобільного та мульти -
платформного доступу.

3. З початку впровадження Плану дій між державами-членами спостері-
галися відмінності в наданні доступу до Інтернету, які не було подолано. Но-
ві держави-члени, що приєдналися до ЄС 2004 р., в цілому відставали за рів-
нем проникнення Інтернету.

4. Було наголошено, що на час складання доповіді можливість підклю-
чати підприємства до Інтернету була високою в усіх країнах ЄС-25, але ви-
користання ІКТ в бізнесі розширювалося повільно, тож Європа відставала
у використанні передових механізмів електронного бізнесу.

5. Надання онлайн комунальних послуг на території Євросоюзу і далі
зростало. Більшість користувачів позитивно оцінили переваги в плані еко-
номії часу і гнучкішого доступу до адміністрації. Ці позитивні зміни ста-
ли прикладом для держав-членів ЄС щодо посилення розвитку електрон-
ного уряду.



6. Всі держави-члени зіткнулися з проблемою надання можливостей ін-
формаційного суспільства найбільш уразливим групам суспільства, наприк-
лад людям з неповною освітою або без вищої освіти, безробітним і людям
похилого віку (European Commission, 2002).

Таким чином, можна сказати, що, попри окреслені проблеми, майже всіх
цілей ініціативи «Електронна Європа 2005» було досягнуто, що стало базою
та передумовою для розвитку цієї політики.

Використання надбань попереднього етапу виявилось у прийнятті Стра-
тегії «i2010» з інформаційного суспільства та ЗМІ на 2005–2010 рр., націле-
ної на виконання таких завдань: створення єдиного європейського інформа-
ційного простору, який сприятиме відкритому і конкурентному внутрішньо-
му ринку для розвитку інформаційного суспільства та впровадження медіа-
послуг; зміцнення інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері ІКТ до-
сліджень; підтримка включення, покращення державних послуг і підвищен-
ня якості життя за рахунок використання ІКТ.

Для досягнення цих цілей передбачається широке коло заходів, наприк-
лад регулювання, фінансування досліджень та експериментальних проектів,
рекламна діяльність і партнерські відносини з заінтересованими сторонами
тощо (European Commission, 2002).

Новим у підході ЄС до політики формування інформаційного суспільства
є завдання створити єдиний інформаційний простір, заснований на широко-
му використанні інформаційних і комунікаційних технологій у сфері громад-
ських послуг, малих і середніх підприємств та домашніх господарств.

Аналіз свідчить, що інформаційні й комунікаційні технології є потужним
драйвером зростання та зайнятості населення. Чверть зростання ВВП ЄС і 40%
зростання продуктивності праці пов’язані з ІКТ. Відмінності в економічних
показниках між промислово розвиненими країнами багато в чому пояснюють-
ся рівнем інвестицій в ІКТ, в їх дослідження і використання, а також конку-
рентоспроможністю інформаційного суспільства та засобів масової інформа-
ції. Послуги у сфері ІКТ, навички, засоби масової інформації та їх зміст є про-
відною частиною економіки і суспільства в цілому (European Commission, 2005).

Завдяки постійному поглибленню підходів ЄС до розвитку інформацій-
ного суспільства в його країнах-членах почали відбуватися не лише кількіс-
ні, а і якісні зміни, серед яких — поширення швидкісного зв’язку при під-
ключенні декількох пристроїв, доступність традиційного контенту в цифро-
вому форматі, інтерактивне програмне забезпечення. Цифрова конвергенція
інформаційного суспільства та медіа-послуг, мереж і пристроїв почала пе-
ретворюватися на повсякденну реальність.

З аналізу досліджених документів можна зробити висновок, що Європей-
ський Союз визнав за необхідне активну широкомасштабну політику для від-
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повіді на принципові зміни в сучасних технологіях. Цифрова конвергенція
вимагає конвергенції політики та готовності до адаптації нормативно-пра-
вової бази для узгодження з цифровою економікою, що саме формується.

В контексті окресленого у документі «Європейське інформаційне суспіль-
ство 2010 р.» було запропоновано нові стратегічні рамки, котрі будуються
на комплексному підході до інформаційного суспільства, до якого включе-
но аудіо-візуальні засоби масової інформації в ЄС.

Спираючись на комплексний аналіз проблеми інформаційного суспіль-
ства та широкі консультації з зацікавленими сторонами й на попередні іні-
ціативи, Європейська Комісія запропонувала три пріоритетні напрямки ін-
формаційного суспільства і політики щодо засобів масової інформації.

1. Завершення створення єдиного європейського інформаційного просто-
ру, яке сприяє відкритому і конкурентному внутрішньому ринку для інфор-
маційного суспільства і засобів масової інформації.

2. Зміцнення інновацій та інвестицій в ІКТ, дослідження з метою сприя-
ти зростанню кількості та підвищенню якості робочих місць.

3. Досягнення інклюзивного європейського інформаційного суспільства,
що сприяє такому розгортанню робочих місць, яке б відповідало сталому роз-
витку і пріоритетам державних послуг та якості життя (European Commis-
sion, 2005).

Таким чином, у політиці ЄС все більше простежується соціальний аспект,
в основі якого лежить якість забезпечення громадян спільноти високим рів-
нем життя.

Аналіз результатів запровадження цієї стратегії вказує на розширення кіль-
кісних та якісних змін у політиці ЄС щодо інформаційного суспільства.

Маючи 114 млн. абонентів, ЄС перетворився на один із найбільших у сві-
ті ринків для фіксованого широкосмугового доступу зі швидким проникнен-
ням Інтернету. Половина європейських домогосподарств і понад 80% євро-
пейських підприємств уже мають фіксований широкосмуговий зв’язок, 3/4
з них — зв’язок із середньою швидкістю завантаження, вищою за 2 Мбіт/с. На
2010 р. широкосмуговий доступ до Інтернету отримали 93% населення кра-
їн ЄС-25, порівняно з 87% 2005 р.

Швидке поширення Інтернету та здешевлення доступу до нього сприя-
ло збільшенню користування ним. 2008 р. 56% громадян ЄС використову-
вали Інтернет регулярно, порівняно з 43% в 2005 р.

Паралельно швидко змінюються звички споживачів і сприйняття нових
способів спілкування та обміну інформацією. 2008 р. 35% європейців заяви-
ли, що використовують Інтернет для сучасних послуг зв’язку й спілкуван-
ня. Хоча ці послуги ще не замінюють традиційних форм спілкування, вони
все більше поширюються.
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Формується й новий прошарок суспільства в ЄС — «цифрові абориге-
ни», тобто люди від 16 до 34 років (і особливо — від 16 до 24 років), яких
можна охарактеризувати як найбільш регулярних та інтенсивних користу-
вачів (European Commission, 2009).

Таким чином, доцільно зробити висновок про формування в ЄС тенден-
ції перетворення Інтернету на сервіс, доступний, для всіх прошарків насе-
лення. На нашу думку, це пов’язано з інтернетизацією не лише бізнесу, але
й приватного життя. Використання Інтернету стає все більш інтерактивним
і багатовимірним, тому він перетворюється в Європейському Союзі на по-
пулярний інструмент для спілкування й розваг. Це також сприяє формуван-
ню інформаційного суспільства в ЄС.

Розширення бази Інтернету і його все більш активне використання настій-
но вказують на зростання соціального та економічного значення Інтернету
та ІКТ у формуванні інформаційного суспільства в Європі. Подальше поши-
рення та поглиблення інформаційного суспільства є базою для стійкого еко-
номічного зростання та широких перспектив розвитку галузі (European Com-
mission, 2009).

Разом з тим, у ЄС іще багато проблем у формуванні інформаційного сус-
пільства.

Так, у той час як широкосмуговий доступ надано більш ніж 90% насе-
лення ЄС, ефективно ним користуються лише 50% домогосподарств. Серед
основних причин — брак знань і навичок роботи з Інтернетом та електрон-
ним контентом, а також потреби в його використанні, що передусім харак-
терно для бідних прошарків населення й людей похилого віку. Так, трети-
на громадян Європейського Союзу ніколи не використовувала Інтернету. Ве-
ликі проблеми з використанням мережі спостерігаються як у різних країнах-
членах ЄС, так і в різних соціально-економічних групах у межах суспільств
(European Commission, 2009).

Ці аспекти діджитального розриву вказують на важливість політики сти-
мулювання використання Інтернету, подолання психологічних і фінансо-
вих бар’єрів, розширення мережі навчання роботи з Інтернетом не лише
серед молоді, а й серед людей похилого віку та найбільш уразливих груп
населення, підвищення обізнаності про можливості та переваги, які Інтер-
нет надає, тощо. Хоча під час розвитку інформаційного суспільства біль-
шість цих відмінностей зникне самостійно, зі старінням прошарку «циф-
рових аборигенів», впровадження нових технологій і пристроїв може при-
звести до нових ознак діджитального розриву, що базуватимуться на ок-
реслених тенденціях.

Зауважимо, що однією з головних ознак створення цифрового суспіль-
ства в ЄС є інформатизація економіки, формування економіки знань, яка ба-
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зується не лише на впровадженні новітніх ІКТ, а й на широкому фінансуван-
ні сектору R&D та інноваційного розвитку.

Так, ще із кінця 1990-х рр. низка Рамкових програм ЄС з наукових дослід-
жень і розробок наголошує на широкому впровадженні інновацій, тісно
пов’язаних з ІКТ й розвитком інформаційного суспільства.

2002 р. завершилася реалізація 5-ї Рамкової програми наукових дослід-
жень і розробок Комісії Європейського Співтовариства, в рамках якої було
ініційовано та реалізовано проекти наукових досліджень і розробок. 5-а Рам-
кова програма була орієнтована на формування відкритого інформаційного
суспільства, де інформація стає найважливішим чинником розвитку еконо-
міки та підвищення рівня життя. Істотними характеристиками інформацій-
ного суспільства є лавиноподібне зростання кількості електронних інфор-
маційних ресурсів, вільне поширення інформації, вільний доступ до інфор-
мації. Саме тому підпрограма «Технології інформаційного суспільства» бу-
ла найбільшою складовою цієї програми. На її реалізацію було витрачено
360 млн. євро (European Commission, 2002).

На Лісабонській зустрічі в березні 2000 р. було вирішено створити внут-
рішній науково-технічний ривок під назвою ERA («European Research
Area» — «Європейська сфера досліджень»).

Шоста Рамкова програма ЄС (2002–2007 рр.) стала фінансовим інстру-
ментом, який забезпечив впровадження ERA. При цьому Європейське
Співтовариство, надаючи інформації та новим інформаційним технологіям
все більшого значення, пріоритетним завданням реалізації цієї програми по-
ставило формування не просто відкритого інформаційного суспільства, але
суспільства, побудованого на знанні або «суспільства знання» (European Com-
mission, 2002).

Потужним інструментом для реалізації науково-технологічної політики
ЄС є Сьома рамкова програма з наукових досліджень і розвитку технологій
(2007–2013 рр.), яка має найбільші за всю попередню історію ЄС обсяги фі-
нансування — 50,521 млрд. євро (European Commission, 2013).

Отже, головні стратегічні документи розвитку Європейського Союзу та
інформаційного суспільства мають єдині пріоритети, завдання та страте-
гічні підходи й спрямовані передусім на підвищення конкурентоздатнос-
ті у світі.

Підсумовуючи результати впровадження стратегії «i2010», можна зазна-
чити, що, незважаючи на низку позитивних зрушень, через економічну кри-
зу 2008–2010 рр. не вдалося повністю досягти поставлених цілей.

Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що політика ЄС в
інформаційній сфері розглядається як механізм підвищення конкурентоздат-
ності союзу та відповідає викликам, які поставив перехід від індустріально-
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го до інформаційного суспільства. Важливими інструментами на цьому шля-
ху є політичні ініціативи та стратегії розвитку, ухвалені на кожному етапі роз-
витку інформаційного суспільства в ЄС.

Джерела свідчать, що передумови цієї політики почали складатися ще у
1970-х рр., а перші кроки (розроблення принципів діяльності) відносяться
до початку 1990-х рр.

Першою політичною ініціативою на цьому шляху можна вважати про-
граму «Електронна Європа 2002», що стартувала 1999 р. згідно з Амстер-
дамською угодою та виконувала низку завдань Лісабонської стратегії. Її ос-
новні завдання — підвищити проникнення Інтернету на територію країн-чле-
нів ЄС та його якість, а також збільшити інтерес МСП до впровадження ІКТ-
інновацій та бенефіцій, що з’являються в розбудові інформаційного суспіль-
ства.

Оскільки результати реалізації цієї ініціативи були позитивними, то на
основі її досягнень було прийнято нову стратегічну ініціативу й відповідну
Програму дій «Електронна Європа 2005». У ній акцентували на створенні
потрібної інфраструктури та запровадженні в усіх сферах життя відповід-
них послуг (електронний уряд, дистанційна освіта та охорона здоров’я, елек-
тронна комерція й електронізація бізнесу), що свідчить про розширення ін-
формаційної політики ЄС.

Наступним кроком у формуванні інформаційного суспільства стала
стратегічна ініціатива «i2010». У ній основна увага приділялась інтенсифі-
куванню використання Інтернету в усіх країнах ЄС-25, особливо — в ново -
приєднаних державах-членах. Головним завданням стало створення єдино-
го діджитального ринку інноваційних продуктів та послуг.
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СВІТОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА УЧАСТЬ
МЕКСИКИ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ОБ’ЄДНАННЯХ 

(кінець ХХ — початок ХХІ ст.)
Global Economic Processes on the Part of Mexico in
Integration Associations (Late 20th — Early 21th Ct.)

У статті досліджуються причини, які вплинули на участь Мексики в ін-
теграційних об’єднаннях наприкінці XX ст. Розглянуто основні вектори ін-
теграційного інтересу Мексики та роль світових економічних процесів у їх
формуванні.
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The influence of global and regional economic processes on the part of Mex-
ico in integration associations is investigated. It is shown that the main cause of
the country’s economic integration, which started in the second half of the twen-
tieth century, was a high dependence on world trade situation and asymmetric trade
relations with the United States. A part of Mexico in integration associations of
the Latin American region (ALALC and ALADI) was analyzed. Proved that the
geo-economic changes that have taken place in the world at the beginning of the
21st century, including the emergence of the strong regional economic center of
Asia-Pacific countries and the growing power of China, creates additional incen-
tives for economic integration of Mexico within Latin America to build more ef-
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