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У статті проаналізовано наукові підходи до розуміння сутності державної інформаційної політики
та інформаційного суспільства в Україні. Характер їх співвідношення і взаємодії відображений у виз!
наченні державної інформаційної політики як такої, що спрямована на створення та забезпечення
функціонування правової системи регулювання інформаційних відносин, забезпечення інтересів
людини, суспільства та держави у всіх сферах інформаційної діяльності, реалізується засобами дер!
жавної влади і має на меті формування інформаційного суспільства в державі. Визначено, що дер!
жаві належить провідна роль у формуванні інформаційного суспільства, яке є еволюційно!законо!
мірним результатом впливу і проникнення інформації у всі сфери людського життя. Взаємодія дер!
жави, суспільства і особистості з використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій на
підставі міжнародного досвіду є ефективною і, відповідно, для розвитку потребує належної інвести!
ційної підтримки.

The publication analyzes the scientific perspectives for understanding the state information policy and
the information society. Information sphere is the key to competitiveness in the modern world market. Taking
into account the Eurointegration aspirations, one of the priority directions of state policy in Ukraine today is
the development of the information society and the introduction of the latest information and computer
technologies in all spheres of public life, including the activities of state authorities and local self!
government. The concept of state information policy was investigated by scientists and has a legislative
consolidation. The nature of the relationship and interaction with the informational society is reflected in
the definition of the state information policy as aimed at creating and ensuring the functioning of the legal
system for the regulation of information relations, ensuring the interests of people, society and the state in
all spheres of information activity, implemented by means of state power and aims the formation of an
information society in the state. It is determined that the state has a leading role in the formation of an
information society, which has three main groups of characteristic features: the free access of any person
to any information; high level of information and communication technologies development; availability of
developed information infrastructure of society. Elements of the information society are people, information,
information resources, information and communication technologies. The state coordinates the activities
of various subjects of society in the process of its formation, promotes the integration of people into the
new information and technological environment, the development of industries of the information industry,
ensuring the progress of democracy and respect for the rights of individuals in the information society.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Невід'ємними рисами сучасного суспільства є: зрос�

тання ролі інформації, інформаційних технологій та тех�

нологій зв'язку, розширення ринку інформаційних по�

слуг, інформатизація економіки, розширення спектру

застосування наукового потенціалу у різних сферах гос�

подарювання, високий рівень інформаційно�правової

культури всіх суб'єктів інформаційних відносин і, відпо�

відно, потреба фізичних та юридичних осіб в якісній і

своєчасній інформації. Зважаючи на це, надзвичайної

актуальності набуває проблема впровадження ефектив�

ної системи державного управління на основі застосу�

вання інформаційних технологій в процесі переходу до

високотехнологічного інформаційного суспільства. По�

годжуємось із позицією Застави І.В., Новікової Л.В., Хар�

ченко І.М. [1], що саме державі належить провідна роль

у формуванні інформаційного суспільства, що коорди�

нує діяльність різних суб'єктів суспільства в процесі його

становлення, сприяє інтеграції людей в нове інформа�

ційно�технологічне оточення, розвитку галузей інформа�

ційної індустрії, забезпеченню прогресу демократії і дот�

римання прав особистості в умовах інформаційного сус�

пільства. Крім того, необхідно звернути увагу на те, що

саме органи державної влади визначають пріоритети

розвитку, забезпечують їх досягнення і всебічну підтрим�

ку, координують та стимулюють виконання завдань, фор�

мують законодавчу базу і контролюють її виконання всіма

учасниками побудови інформаційного суспільства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Ідея інформаційного суспільства з'явилась у дослі�

дженнях 60—70 рр. XX ст. Вперше термін "інформацій�

не суспільство" було використано у працях японських

дослідників Махлуп М., Масуда Й., Сакайя Т. Подаль�

шого розвитку концепція набула у дослідженнях про�

відних американських та європейських теоретиків: Тоф�

флер Е., Дайзард У., Бжезинський З., Еллюль Ж., Коен

Р., Турен А., Кан Г., Уебстер Ф., Дракер А., Гідденс Е.,

Хенді Ч., Туроу Л., Гелбрайт Дж., Макклюен М., Порат М.,

Стоуньєр Т., Катц Р., які підкреслювали значення інфор�

маційного розвитку суспільства як нового історичного

етапу цивілізації. Питання окремих теоретичних та прак�

тичних аспектів інформаційної політики та інформацій�

ного суспільства є доволі дискусійними в наукових ко�

лах і досліджувалися такими вітчизняними науковцями:

Застава І.В., Новікова Л.В., Харченко І.М. [1], Іванов В.

[2], Литвиненко О. [3], Манойло А. [4], Москаленко А.

[5], Почепцов Г. [6], Сагателян А. [7], Калюжний Р.А.,

Шамрай В.О. [7], Красноступ Г.М. [9], Журавель П.А.

[10], Савченко С.В. [11], Максименко Ю.Є. [12], Арісто�

ва І.В. [13], Петрина Н.О., Ониксимова Л.Т. [14], Ільга�

наєва В.А. [15], Ліпкан В.А. [16], Врижко В.М., Гальчен�

Information interaction of the state, society and person with the use of information and telecommunication
technologies on the basis of international experience is recognized as the most effective, and, accordingly,
for its development requires proper investment support.
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ко О.М., Цимбалюк B.C. [17] та ін. Проте питання спів�

відношення понять державної інформаційної політики

та інформаційного суспільства потребують подальшо�

го вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності державної

інформаційної політики в умовах розвитку інформацій�

ного суспільства, визначення характеру їх співвідношен�

ня і взаємовпливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Актуальність розвитку інформаційної сфери, яка є за�

порукою конкурентоспроможності на сучасному світово�

му ринку, зумовлює потребу побудови інформаційного сус�

пільства. Враховуючи євроінтеграційні прагнення, одним з

пріоритетних напрямів державної політики в Україні на сьо�

годні визначається розвиток інформаційного суспільства та

впровадження новітніх інформаційно�комп'ютерних техно�

логій в усі сфери суспільного життя, в тому числі в діяльність

органів державної влади та місцевого самоврядування.

Необхідно звернути увагу на те, що створення якісного

інформаційного суспільства нерозривно пов'язане з рефор�

муванням сфери інформаційної політики та інформаційної

безпеки. Підтримуємо думку Матієвої Я.С. [18] про те, що

для того, щоб українська держава увійшла у світовий інфор�

маційний простір на рівноправній основі, необхідно зміцню�

вати прямі й зворотні зв'язки між владними структурами і

суспільством, вирішити чимало проблем для забезпечення

ефективного розвитку національної інформаційної інфра�

структури, створення інформаційно�аналітичних систем

органів державної влади, прискорення процесів модерні�

зації матеріально�технічної бази, надійного захисту інфор�

маційних ресурсів.

Державна інформаційна політика є важливою складо�

вою частиною зовнішньої і внутрішньої політики країни й

охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. 14 січня

2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Пи�

тання діяльності Міністерства інформаційної політики Ук�

раїни" [19], відповідно до якої створено Міністерство інфор�

маційної політики України, яке є головним органом у сис�

темі центральних органів виконавчої влади у сфері забез�

печення інформаційного суверенітету України, зокрема, з

питань поширення суспільно важливої інформації в Україні

та за її межами, а також забезпечення функціонування дер�

жавних інформаційних ресурсів.

Передусім, необхідно розглянути сутність поняття дер�

жавної інформаційної політики, оскільки саме вона визна�

чає основні напрями та засоби формування інформаційно�

го суспільства. Таке поняття крім наукового тлумачення має

і законодавче закріплення в нормативно�правових актах.

Так, у Законі України "Про інформацію" [20] державна

інформаційна політика визначається як сукупність основ�
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них напрямів і способів діяльності держави з одержання,

використання, поширення та зберігання інформації. Вод�

ночас у "Концепції національної інформаційної політики

України" [21] це поняття розглядається як "стратегія, на�

прями і завдання держави у сфері збирання, зберігання, ви�

користання та поширення інформації та інформаційних ре�

сурсів у суспільстві". Отже, ключовими складовими цих виз�

начень є інформація та всі види діяльності, пов'язані з нею,

але поза увагою залишається проблема правової системи

регулювання інформаційних відносин, про яку прямо не

йдеться.

На нашу думку, більш ширше дане поняття розкриває

Красноступ Г.М. [9], яка під державною інформаційною

політикою розуміє регулюючу діяльність державних

органів, спрямовану на розвиток інформаційної сфери сус�

пільства, що охоплює не тільки інформаційні системи, те�

лекомунікації і засобів масової інформації, але й всю су�

купність виробництва і відносин, пов'язаних зі створенням,

одержанням, зберіганням, обробкою, використанням і по�

ширенням інформації у всіх її видах — статистичної, адмін�

істративної, масової, інформації про діяльність органів дер�

жавної влади та органів місцевого самоврядування, право�

вої інформації, інформації про особу, інформації довідко�

во�енциклопедичного характеру та соціологічної інфор�

мації.

Тож, виходячи із вищевикладеного, на нашу думку, дер�

жавну інформаційну політику слід розглядати як політику,

яка спрямована на створення та забезпечення функціону�

вання правової системи регулювання інформаційних відно�

син, забезпечення інтересів людини, суспільства та держа�

ви у всіх сферах інформаційної діяльності, що реалізується

засобами державної влади і має на меті формування інфор�

маційного суспільства в державі. Такий підхід до визначен�

ня державної інформаційної політики дозволяє враховува�

ти питання:

— інформаційної безпеки, що відображає стан захи�

щенності інформаційного середовища суспільства, який

забезпечує його формування, використання й розвиток в

інтересах громадян, організацій, держави і забезпечується

правовим регулюванням інформаційних відносин;

— забезпечення свободи слова та вільного доступу до

інформації з метою створення кращих умов для задоволен�

ня потреб та інтересів людини, повною мірою реалізовую�

чи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяю�

чи сталому розвитку країни;

— сприяння розвитку конкуренції в інформаційній

сфері, зокрема, підвищення національної конкурентоспро�

можності за рахунок розвитку людського потенціалу у ви�

сокоінтелектуальних галузях праці, розширення національ�

ної інформаційної інфраструктури та її інтеграція із світо�

вою інфраструктурою, що сприятиме забезпеченню інте�

ресів суспільства;

— державної підтримки інформаційної діяльності, що

знаходить своє відображення в діяльності органів держав�

ної влади, які визначають пріоритети розвитку, забезпечу�

ють їх досягнення і всебічну підтримку, координують та сти�

мулюють виконання завдань, формують законодавчу базу

і контролюють її виконання всіма учасниками побудови

інформаційного суспільства.

Оскільки метою державної інформаційної політики виз�

начено створення інформаційного суспільства, необхідно

розглянути підходи до його розуміння. У 1993 р. Комісією

ЄС [22] було дано визначення інформаційного суспільства,

як такого, в якому діяльність людей здійснюється на основі

використання послуг, що надаються за допомогою інфор�

маційних технологій та технологій зв'язку. З таким визна�

ченням погоджуються і науковці Брижко В.М., Гальченко

О.М., Цимбалюк B.C. [17]. Схожим за змістом є також виз�

начення Арістової І.В. [13]: громадянське суспільство з роз�

винутим інформаційним виробництвом і високим рівнем

інформаційно�правової культури, в якому ефективність

діяльності людей забезпечується розмаїттям послуг на ос�

нові інтелектуальних інформаційних технологій та техно�

логій зв'язку. Цимбалюк В.С. [23; 24] аналізував інформа�

ційне суспільство як таке, в якому кожна людина може на�

копичувати, розповсюджувати та отримувати інформацію.

Тобто ці визначення акцентують увагу на різних наявних ха�

рактеристиках інформаційного суспільства.

Враховуючи розглянуті визначення і позиції, погоджує�

мось із диференціацією характерних ознак інформаційно�

го суспільства на три основних групи, які пропонує Петрух�

но Ю.Є. [25, с. 129], а саме:

— вільний доступ будь�якої людини до будь�якої інфор�

мації;

— високий рівень розвитку інформаційно�комунікац�

ійних технологій;

— наявність розвиненої інформаційної інфраструкту�

ри суспільства.

Відповідно, можна визначити наступні елементи інфор�

маційного суспільства: людина, інформація, інформаційні

ресурси, інформаційно�комунікаційні технології.

З іншого боку, Ліпкан В.А. [16] пропонує розглядати

його як суспільство нового типу, що формується внаслідок

глобальної соціальної революції та породжується вибухо�

вим розвитком і конвергенцією інформаційних та комуні�

каційних технологій. Ільганаєва В.О. [15] поняття інформа�

ційного суспільства трактує як нову історичну фазу розвит�

ку цивілізації, життя та діяльності котрої перш за все пов'я�

зані зі створенням, переробленням та використанням інфор�

мації, а Петрина Н.О. і Ониксимова Л.Т. [14] — як ступінь у

розвитку сучасної цивілізації, що характеризується

збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства,

зростанням частки інформаційних комунікацій, інформа�

ційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті,

створенням глобального інформаційного простору, що за�

безпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їхній

доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення

їх соціальних і особистісних потреб в інформаційних про�

дуктах і послугах. Отже, ці науковці розглядають інформа�

ційне суспільство в контексті еволюційного розвитку циві�

лізації, що є важливим.

На окрему увагу заслуговує думка Савченка С.В. [11],

який визначає, що в умовах глобального інформаційного

суспільства знань формується інформаційна економіка, яка

являє собою інтелектуально�інформаційний ресурс, який

має значні переваги у порівнянні з матеріальними ресурса�

ми — фундаментом попередніх етапів розвитку суспільства.

З метою підвищення якості функціонування державного

механізму, спрямованого на створення інформаційно

відкритого суспільства, розвиток інститутів демократії і

інформаційної економіки найбільш ефективною буде

інформаційна взаємодія держави, суспільства і особистості

з використанням інформаційних і телекомунікаційних тех�

нологій.
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Тож, використовучи досвід країн з високорозвиненим

широкомасштабним виробництвом інформаційних товарів і

послуг на базі найновіших інформаційних технологій, таких

як США, Японія, Англія, Німеччина, державна політика яких

спрямована на інвестиції у розвиток інновацій у сфері інфор�

маційних технологій і телекомунікаційних систем, інформац�

ійне виробництво, а також підтримку проектів і програм, які

демонструють можливості інформаційного суспільства, роз�

виток міжнародного інформаційного обміну та співробітниц�

тва, можна якнайшвидше наблизитися до досягнення стра�

тегічної мети — побудови інформаційного суспільства і,

відповідно, підвищення якості життя в державі.

ВИСНОВОК
Виходячи з вищевикладеного, державну інформацій�

ну політику слід розглядати як таку, яка спрямована на

створення та забезпечення функціонування правової сис�

теми регулювання інформаційних відносин, забезпечен�

ня інтересів людини, суспільства та держави у всіх сферах

інформаційної діяльності, що реалізується засобами дер�

жавної влади і має на меті формування інформаційного

суспільства в державі, в якому діяльність людей

здійснюється на основі використання послуг, що надають�

ся за допомогою інформаційних технологій та технологій

зв'язку. Провідна роль держави у формуванні інформа�

ційного суспільства зумовлена тим, що вона визначає пріо�

ритети розвитку, забезпечує їх досягнення і всебічну

підтримку, координує та стимулює виконання завдань,

формує законодавчу базу і контролює її виконання всіма

учасниками побудови інформаційного суспільства.

Інформаційне суспільство є еволюційно�закономірним

результатом впливу і проникнення інформації у всі сфери

людського життя. Взаємодія держави, суспільства і особи�

стості з використанням інформаційних і телекомунікацій�

них технологій є ефективною, і, відповідно, потребує на�

лежної інвестиційної підтримки.

При визначенні основних напрямків державної інфор�

маційної політики слід враховувати умови формування

інформаційного суспільства, що сприятиме поширенню про�

цесів глобалізації, усуненню комунікаційних бар'єрів як на

міждержавному рівні, так і в суспільстві взагалі.
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