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Протягом останнього десятиліття корінним чином змінилося
співвідношення між готівковими та безготівковими платежами на
користь останніх. Інноваційний розвиток економіки та становлення
економіки знань вимагають все більшої уваги до моделей, методів і
технологій захисту інформації. Усе зростаюча роль суб’єктів - носіїв
конфіденційної інформації, усе зростаюче проникнення комп’ютерного
обладнання, яке використовується як для створення, так і для зберігання
інформації, для комунікації між суб’єктами інформаційних процесів, -
все це вимагає також зростання уваги до протидії загрозам
інформаційній безпеці [1, с.28].

Як справедливо зазначають автори монографії «Інформаційна
культура: правовий вимір», на жаль, сучасний рівень інформаційної
культури в Україні не дозволяє створити достатні передумови для
належного формування інформаційного суспільства. Низька
ефективність використання інформаційних технологій у державному
управлінні, виробничій та освітній діяльності, значне відставання
законодавчого забезпечення інформаційної сфери від реальних потреб
розвитку інформаційних відносин, неефективність державної
інформаційної політики у частині інформаційної безпеки значною мірою
обумовлені недостатнім ступенем розвитку інформаційної свідомості,
інформаційно-технологічних навичок, а як наслідок низькою
інтеріоризацією цінностей процесу інформатизації країни. Особливо
загострилися ці проблеми в умовах збройної агресії РФ та постійного
здійснення на території України інформаційно-психологічних операцій,
негативний вплив яких спрямований на дискредитацію органів влади та
дестабілізацію соціально-політичної ситуації. Однак заходи державної
політики, спрямовані на подолання інформаційних загроз, є
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непослідовними та не базуються на належному методологічному
підґрунті, що обумовлює їх декларативність та неспроможність досягти
поставлених цілей [2, с.9].

Одним із засобів забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів
правовідносин є встановлення адміністративної відповідальності за
порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з
використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги), яка
передбачена ст.163-15 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, об’єктом якого є суспільні відносини у сфері
фінансових розрахунків [3, с.11]. Проблеми, пов’язані із порушенням
норм законодавства щодо розрахунків з використанням електронних
платіжних засобів за товари (послуги) мають щонайменше дві складових.
По-перше, це комплекс факторів, пов’язаних із недостатньою
підготовленістю персоналу до виконання ними своїх функціональних
обов’язків [4, с.31]. По-друге, це недостатня увага з боку суб’єктів
господарювання до необхідності додержуватися певних правил безпеки,
у тому числі інформаційної. Подолання негативного впливу цих чинників
дозволило б, на нашу думку, значно покращити ситуацію, пов’язану із
забезпеченням інформаційної безпеки під час проведення розрахунків з
використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги).
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