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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблеми утвер-

дження пріоритету людини в економічній, політич-
ній і духовній сферах у сучасний період розвитку 
українського суспільства значною мірою пов’язані з 
узгодженням державного управління та правовим 
регулюванням суспільних відносин в інформаційній 
сфері.  

Конституція проголошує Україну суверенною і 
незалежною, демократичною, соціальною та право-
вою державою. Саме така держава повинна ставити 
науку, техніку та інформацію на службу всьому сус-
пільству і кожній окремій людині, спрямовувати їх 
використання на гармонічний, всебічний розвиток 
особистості.  

Еволюція суспільства та держави по-требує ціле-
спрямованої інформаційної політики, що має стати 
одним з першочергових завдань державної політики 
та істотно вплинути на реалізацію реформ в Україні. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 
сучасних вітчизняних дослідженнях окремі теорети-
чні та практичні аспекти інформаційної політики ро-
зглянуті І. Арістовою, Л. Губерським, В. Івановим, 
Є. Камінським, О. Литвиненком, Є. Макаренком, 
А. Москаленком, Г. Почепцовим, С. Чукут, 
Ю. Шемчушенком. Проте основні завдання держав-
ної інформаційної політики потребують подальшого 
дослідження. 

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про інформа-

цію», державна інформаційна політика – це сукуп-
ність основних напрямів і способів діяльності дер-
жави, спрямованих на одержання, використання, 
поширення та зберігання інформації. Головними на-
прямами і способами державної інформаційної полі-
тики є наступні: 

− забезпечення доступу громадян до інформації; 
− створення національних систем і мереж інфо-

рмації; 
− зміцнення матеріально-технічних, фінансо-

вих, організаційних, правових і наукових основ ін-
формаційної діяльності; 

− забезпечення ефективного використання ін-
формації; 

− сприяння постійному оновленню, збагаченню 
та зберіганню національних інформаційних ресур-
сів; 

− створення загальної системи охорони інформації; 
− сприяння міжнародному співробітництву в 

галузі інформації й гарантування інформаційного 
суверенітету України; 

− сприяння задоволенню інформаційних потреб 
закордонних українців [1]. 

Державну інформаційну політику розробляють і 
здійснюють органи державної влади загальної ком-
петенції, а також відповідні органи спеціальної ком-
петенції. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ГУМАНІТАРНІ НАУКИ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2012 (75). 
194 

Необхідно пам’ятати, що державна інформаційна 
політика повинна ґрунтуватися на принципах від-
критості; рівності інтересів усіх учасників інформа-
ційних відносин; системності; пріоритетності вітчи-
зняного виробника; несуперечності соціальним ін-
тересам громадян; соціальної орієнтації; пріоритету 
права перед силою [2]. 

Варто зауважити, що при визначенні основних 
напрямів державної інформаційної політики слід 
ураховувати сучасні умови суспільного розвитку, а 
саме: формування інформаційного суспільства, яке 
уможливлює поширення процесів глобалізації, усу-
ває комунікаційні бар’єри на   різних рівнях – між-
державному і на рівні окремих громадян. З огляду 
на це, серед головних напрямів здійснення сучасної 
державної інформаційної політики Г.Г. Почепцов 
виокремлює такі: забезпечення свободи слова; спри-
яння вільному доступу до суспільно значущої інфо-
рмації; збереження суспільної моралі, захист честі й 
гідності особистості; сприяння конкуренції у сфері 
засобів масової інформації; залучення інвестицій у 
розвиток ІКТ та їх пільгове оподаткування; сприян-
ня відкритості та прозорості органів державної вла-
ди й місцевого самоврядування; захист самобутності 
української культури й мови; переведення культур-
ної спадщини держави в цифровий формат; захист 
інтересів найбільш уразливих категорій громадян в 
інформаційній сфері; боротьба з неналежним вико-
ристанням сучасних інформаційних технологій; га-
рантування інформаційної безпеки; захист персона-
льних даних; охорона недоторканності приватного 
життя; формування позитивного іміджу України та 
її державних органів у світі [3]. 

За роки незалежності в Україні зроблені суттєві 
кроки на шляху до розвитку інформаційної сфери як 
особливої системи суспільних відносин, які вини-
кають у всіх галузях життя й діяльності суспільства 
та держави в результаті одержання, використання, 
поширення й зберігання інформації. Насамперед хо-
тілося б наголосити на законодавчому закріпленні 
права особи на інформацію та на вільне її поширен-
ня в середині країни і за її межі, а також на трансфо-
рмації моделі взаємовідносин між органами держав-
ної влади та засобами масової інформації, на ство-
ренні національних систем і мереж інформації тощо.  

Сьогодні в державі відбувається стабільний роз-
виток і структуризація сегментів вітчизняного інфо-
рмаційного ринку як системи економічних, органі-
заційних і правових відносин щодо створення, про-
дажу й купівлі інформаційних ресурсів, технологій, 
продукції та послуг [4].  

Згідно з Концепцією національної інформаційної 
політики України, сучасна державна інформаційна 
політика реалізується різними шляхами:  

1) розроблення та прийняття Закону України про 
доступ до інформації з метою визначення механізму 
реалізації права кожного на доступ до інформації, 
якою володіють суб’єкти владних повноважень;  

2) встановлення відповідальності за порушення 
законодавства про інформацію;  

− внесення змін до законодавства щодо:  
− запобігання процесам монополізації вітчиз-

няного ринку телерадіомовлення;  
− забезпечення прозорості відносин власності 

стосовно засобів масової інформації з метою унемо-
жливлення маніпулювання громадською свідомістю;  

− удосконалення процедури реєстрації та пере-
реєстрації друкованих засобів масової інформації;  

− встановлення відповідальності за порушення 
законодавства у сфері захисту суспільної моралі;  

− 4) сприяння розвитку сфери друкованих ЗМІ; 
встановлення порядку надання дозволу на розпо-
всюдження зарубіжних друкованих ЗМІ;  

− 5) забезпечення розвитку сфери телебачення і 
радіомовлення, а саме:  

− збільшення покриття території України теле-
радіомовленням вітчизняних аудіовізуальних засо-
бів масової інформації;  

− внесення змін до Закону України «Про теле-
бачення і радіомовлення»;  

− упровадження цифрового мовлення у термі-
ни, визначені міжнародними угодами, та забезпе-
чення вільного доступу до нього всіх верств насе-
лення;  

− здійснення заходів щодо створення та належ-
ного функціонування системи суспільного телеба-
чення й радіомовлення з урахуванням необхідності 
захисту суспільних інтересів, культурних цінностей 
і плюралізму ЗМІ під час впровадження цифрового 
мовлення;  

− розвитку супутникового мовлення;  
− розвитку кабельного телерадіомовлення;  
− модернізації мереж поширення програм наці-

онального радіомовлення;  
− використання широкосмугових телекомуні-

каційних мереж з високою пропускною здатністю 
для забезпечення Інтернет–мовлення;  

6) забезпечення розвитку Українського націона-
льного інформаційного агентства «Укрінформ» з 
метою підвищення ефективності його діяльності до 
рівня провідних європейських інформаційних 
агентств;  

7) розширення міжнародного співробітництва в 
інформаційній сфері, зокрема сприяння обміну ін-
формаційними продуктами між українськими та за-
рубіжними ЗМІ, а саме:  

− сприяння співробітництву між вітчизняними 
ЗМІ та засобами масової інформації українських 
громад за кордоном;  

− розширення мережі кореспондентських пунктів 
вітчизняних ЗМІ за кордоном і створення належних 
умов для їхньої діяльності;  

− сприяння розміщенню та діяльності в Україні 
кореспондентських пунктів провідних зарубіжних 
засобів масової інформації;  
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− поширення за кордоном вітчизняної друкованої 
продукції іноземними мовами;  

− забезпечення трансляції програм телерадіомов-
лення України на територію інших країн;  

− створення й функціонування української реда-
кції міжнародного телевізійного каналу «Євронь-
юс»;  

8) покладання на Державний комітет телебачен-
ня і радіомовлення завдань щодо формування дер-
жавного замовлення на виготовлення й розповсю-
дження соціальної реклами; удосконалення системи 
підготовки спеціалістів в галузі інформаційної дія-
льності; впровадження новітніх науково-дослідних 
програм розвитку інформаційної сфери [4]. 

Дійсно, на сьогодні в Україні сформульовано й 
законодавчо закріплено основні принципи, завдання 
та стратегічні напрями державної інформаційної по-
літики, сформовано державні інститути відповідної 
компетенції, ухвалено цілу низку концепцій, про-
грам і планів дій. Але разом з тим інформаційна по-
літика держави в сучасній Україні характеризується   
різноспрямованістю, нескоординованістю діяльності 
різних відомств, непослідовністю та непрозорістю в 
реалізації запланованих заходів. Зважаючи на ці об-
ставини, Україну поки що не можна віднести до ін-
формаційно незалежних держав.  

У державній інформаційній політиці України не-
вирішеними залишається багато питань. Зокрема, 
неузгодженість окремих норм законодавства, що ре-
гулює інформаційну сферу (недієва система держа-
вного регулювання медіа-простору, відсутність єди-
ного бачення напрямів його подальшого розвитку, 
нерозвиненість національної системи поширення 
інформації в глобальному масштабі); недостатня ін-
формаційна присутність України в глобальному ме-
діа-просторі, підвищена інформаційна залежність 
від іноземних держав і медіа-структур; незадовіль-
ний стан мережі дротового радіомовлення; застаріле 
технологічне обладнання українських телерадіоко-
мпаній; недостатній рівень розвитку новітніх засобів 
комунікації; монополізм кабельного мовлення; над-
звичайно повільний перехід на цифровий формат 
мовлення; ринкова стихійність телекомунікаційних 
мереж і комп’ютеризації, низька керованість ними з 
боку держави; неврегульованість підготовки та пра-
цевлаштування в межах держави ІТ–спеціалістів; 
недостатня кількість державних програм, що стосу-
ються формування інформаційного суспільства. 

Перелічені вище проблеми в інформаційній сфе-
рі свідчать про необхідність удосконалення держав-
ної інформаційної політики, зокрема щодо визна-
чення механізму державного регулювання відносин 
у сфері забезпечення реалізації права кожного на 
доступ до інформації; зміцнення матеріально-
технічних, фінансових, організаційних, правових і 
наукових основ інформаційної діяльності; сприяння 
постійному оновленню, збагаченню та зберіганню 

національних інформаційних ресурсів; створення 
потужної й конкурентоспроможної національної си-
стеми інформаційного виробництва, здатної об’єд-
нати суспільство на ґрунті спільних цінностей, за-
вдань, ідей і сприяти всебічному розвитку особисто-
сті; подальша технологічна модернізація з орієнта-
цією на розширення присутності в міжнародному 
розподілі праці у сфері ІКТ; сприяння міжнародно-
му співробітництву в галузі інформації й гаранту-
вання інформаційного суверенітету України. 

З метою вдосконалення державної інформаційної 
політики в Україні Указом Президента передбача-
ється розробити проект Стратегії впровадження на-
ціональної інформаційної політики, в якому основна 
увага повинна приділятися впровадженню дієвих 
механізмів реалізації інформаційних прав і свобод 
громадян, суспільства, держави; подальшому вдос-
коналенню законодавства в інформаційній сфері;  
розвитку на основі сучасних ІТ національної інфор-
маційної інфраструктури; визначенню порядку фун-
кціонування та механізмів державного контролю за 
супутниковими, кабельними й комп’ютерними сис-
темами передачі інформації; формуванню єдиної 
державної системи зв’язків із громадськістю; пода-
льшій лібералізації українського ринку телекомуні-
кацій; розвитку науково-технічного й кадрового за-
безпечення інформаційної галузі; забезпеченню ін-
формаційного суверенітету України та вдоскона-
ленню системи захисту національних інформацій-
них ресурсів тощо. 

ВИСНОВКИ. Отже, державна інформаційна по-
літика повинна закласти основи для вирішення фун-
даментальних завдань розвитку суспільства, голо-
вними з яких є формування єдиного інформаційного 
простору України та її входження у світовий інфор-
маційний простір, гарантування інформаційної без-
пеки особистості, суспільства й держави. Крім того, 
велика увага повинна приділятися формуванню 
демократично орієнтованої масової свідомості, ста-
новленню галузі інформаційних послуг, законодав-
чому регулюванню суспільних відносин, у тому 
числі пов'язаних з одержанням, поширенням і вико-
ристанням інформації.  

Державна інформаційна політика повинна сти-
мулювати зростання виробництва засобів інформа-
тизації, телекомунікації, інформаційних  продуктів і 
послуг і водночас платоспроможний попит на них. 
Безперечно, в Україні практична реалізація держав-
ної інформаційної політики в сучасних умовах ви-
магає широкої психологічної кампанії з  підтримки 
її основних положень громадськістю, роз'яснень її 
соціальної спрямованості та доведення її обґрунто-
ваності.  
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The main orientations and problems of the national information policy are considered and its present state is ana-

lyzed. The problems in the state information area are indicated; the main ways to improve the Ukrainian information 
policy are characterized. The fact that the state information policy should lay the basis for solving the fundamental 
problems of society is shown in the article. The most vital among these problems are those relating to the forming of 
unified information space of Ukraine and its incorporation into the global information space, ensuring of information 
security of the individual, society, and state. 
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