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4. Обґрунтовано застосування адміністративних штрафів за екологічні 

правопорушення, а також формування екологічних фондів як найбільш ефе-

ктивних економічних методів охорони природи.  
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У статті досліджено технології розробки та впровадження інформаційної 

політики держави. Зокрема, визначено предмет дослідження інформаційної по-

літики держави. Виділено специфічні соціально-політичні риси громадянського 

суспільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформацій-

ної політики держави: діяльність вільних асоціацій, соціальних інститутів, соці-

альних рухів тощо; реалізація прав і свобод особистості, її недоторканність і 

безпека; самостійність суб'єктів господарювання при функціонуванні різних 

форм власності. Здійснено групування конкретних проявів інформаційної політи-

ки держави за такими ознаками: суб'єктний зміст інформаційної політики дер-

жави; часовий вимір інформаційної політики держави; територіально-

просторовий вимір інформаційної політики держави; спрямованість інформацій-

ної політики держави щодо громадського прогресу; методи проведення інформа-

ційної політики держави. Охарактеризовано складові інформаційної політики 

держави.  

Ключові слова: інформаційна політика держави, технології,соціально-

політичні риси, реалізація влади.   

 

The technologies of development and implementation of information policy of a 

State are investigated in the article. In particular, the subject of study of a State infor-

mation policy is defined. The following specific social and political features of civil so-

ciety, which are among the interests of forming and implementing of the information 

policy of a State, are highlighted: activities of free associations, social institutions, so-

cial movements and etc; realization of rights and freedoms of an individual, his inviola-

bility and security; independence of economic entities while operation of various forms 

of ownership. The specific manifestations of the information policy of a State are 

grouped by the following directions: subject matter of the information policy of a State; 

temporary measurement of the information policy of a State; spatial dimension of the 

information policy of a State; direction of the State information policy on social pro-

gress; methods of implementation of information policy of a State. The components of 

the information policy of a State are described. 

Keywords: information policy of a State, technologies, social and political fea-

tures, realization of power. 

 

 

Постановка проблеми. Безпосередньо інформаційну політику держа-

ви можна визначити як особливу сферу життєдіяльності людей, пов'язану з 

владними відносинами, з державою і соціальними інститутами, функціону-

вання і дія якої покликані гарантувати життєздатність громадян, різних спі-

льнот людей, реалізацію їх загальної волі, потреб і інтересів. Як можна по-

бачити, функціонально інформаційна політика держави безпосередньо по-

в'язана із реалізацією влади, тобто зі здатністю і можливістю чинити визна-

чальний вплив на діяльність і поведінку людей за допомогою низки засобів. 

Саме це і підкреслює актуальність наведеної теми дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інформаційна політика 

держави вже тривалий час є предметом досліджень і практичних напрацю-

вань багатьох авторів, зокрема, О. А. Баранов [1], Н. В. Грицяк [2], О. В. Не-
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стеренко [3] та ін. Проте технології розробки та впровадження інформацій-

ної політики держави все ще залишаються недосконалими та такими, що по-

требують оптимізації.  

Постановка завдання. Метою статті є дослідження технологій розро-

бки та впровадження інформаційної політики держави. 

Для досягнення поставленої мети у роботі ставляться та вирішуються 

наступні завдання: 

- визначити предмет дослідження інформаційної політики держави; 

- виділити специфічні соціально-політичні риси громадянського сус-

пільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформа-

ційної політики держави; 

- здійснити групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави; 

- охарактеризувати складові інформаційної політики держави. 

Виклад основного матеріалу. В залежності від її спрямованості на 

вирішення внутрішніх чи зовнішніх проблем розрізняються: 

- внутрішня політика − політика, покликана регулювати відносини 

всередині її провідної соціальної складової (особистість, мала або велика 

соціальна група, народ) або інституційної складової (держава і державні 

об'єднання, громадянське суспільство і суспільні об'єднання) суб'єкта; 

- зовнішня політика − політика, покликана регулювати відносини су-

б'єкта, що її здійснює, з більш загальними або іншими суб'єктами, включаю-

чи, наприклад, відносини між національною елітою і нацією в цілому, дер-

жавою і її конкретними інститутами, з одного боку, а також громадянським 

суспільством і його інститутами, − з іншого [2; 3]. 

Зокрема, громадяни повинні мати можливість отримувати інформацію 

про діяльність державних структур, якщо, звичайно, мова йде про сформо-

ване громадянське суспільство, яке являє собою високорозвинену спільність 

людей, що володіє суверенним правом на життєдіяльність, є самокерованою 

і здійснює контроль над державою. Специфічними соціально-політичними 

рисами громадянського суспільства, в порівнянні з догромадянським, ви-

ступають: 

-  діяльність вільних асоціацій, соціальних інститутів, соціальних ру-

хів тощо; 

- реалізація прав і свобод особистості, її недоторканність і безпека; 

- самостійність суб'єктів господарювання при функціонуванні різних 

форм власності. Що ж до об'єднуючих принципів громадянського суспільст-

ва, то основними з них є самоврядування і справедливість [2; 4]. 

Якщо держава дійсно зацікавлена у своєму розвитку, то вона має до-

сить активно займатися інформаційною політикою і ретельно вибудовувати 

свої відносини з громадянським суспільством, насамперед, з політичними 

партіями, бізнесом та іншими учасниками політичного процесу. Адже інфо-

рмаційна політика держави, в кінцевому рахунку, є не що інше, як діяль-
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ність різних політичних сил, яка пов'язана з поширенням масової інформа-

ції, що задовольняє потреби держави і громадянського суспільства. Саме у 

взаємовідносинах держави і громадських об'єднань проявляється демокра-

тизм суспільства. Виникнення, за ініціативою громадян, недержавних об'єд-

нань свідчить про рівень розвитку в даній країні демократії та демократич-

них інститутів. Особливе значення має правове закріплення взаємовідносин 

громадських об'єднань і держави. Громадяни та громадські об'єднання − не-

одмінні учасники всіх політичних кампаній, і першочергове завдання інфо-

рмаційної політики держави під час таких акцій − забезпечити плюралізм 

думок.  

Усе це дозволяє дати розгорнуте визначення самої інформаційної по-

літики держави, яка, являє собою сукупність цілей, що відображають націо-

нальні інтереси в інформаційній сфері, стратегію, тактику, завдання держав-

ного управління, управлінських рішень і методів їх реалізації, що розробля-

ються і реалізуються державною владою для регулювання й удосконалення 

як власне процесів інформаційної взаємодії в суспільно-політичній та соціа-

льно-економічній сферах життєдіяльності суспільства і держави, так і про-

цесів забезпечення такої взаємодії. 

У відповідності з цим, предметом інформаційної політики держави 

виступають тенденції, закономірності розвитку інформаційної сфери, суспі-

льних інформаційних відносин, інформаційних процесів, методи аналізу і 

прогнозу їх розвитку, виявлення ефекту і механізмів впливу засобів масово 

інформації та масової комунікації на масову свідомість, громадянське суспі-

льство і державу. 

У продовження аналізу інформаційної політики держави необхідно 

виділити родові ознаки групування її конкретних проявів і відповідні їм фо-

рми. При цьому групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави і відповідних їм форм розрізняється за наступними підставами 

(ознаками) [1; 3]. 

1. Суб'єктний зміст інформаційної політики держави − ознака, що слу-

гує підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в залеж-

ності від того, хто є її суб'єктом і, відповідно, чиї інтереси отримують в ній 

своє пріоритетне відображення:  

- міжнародна, державна; 

- партійна, лобістська; 

- національна, класова, елітарна тощо інформаційна політика. 

2. Часовий вимір інформаційної політики держави − ознака, що слугує 

підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в залежності 

від часу і тривалості протікання політичного процесу і зосереджених в да-

ному часовому відрізку завдань і цілей інформаційної політики:  

- минула, теперішня і майбутня;  

- оперативна, тактична і стратегічна інформаційна політика. 

3. Територіально-просторовий вимір інформаційної політики держа-
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ви − ознака, що слугує підставою для об'єднання видів, форм інформаційної 

політики залежно від територіально-просторової зони її поширення − лока-

льна, субрегіональна, регіональна і глобальна (масштаби останньої можуть 

бути як самими широкими − глобальними в прямому сенсі цього терміна, 

так і, в необхідних випадках, звужені, наприклад, до загальнонаціональної) 

інформаційна політика. 

4. Спрямованість інформаційної політики держави щодо громадського 

прогресу − ознака, що слугує підставою для об'єднання видів і напрямів ін-

формаційної політики у залежності від відповідності її змісту особливостям 

суспільного прогресу: реакційна, консервативна та прогресивна інформа-

ційна політика. 

5. Методи проведення інформаційної політики держави − ознака, що 

слугує підставою для об'єднання видів і форм інформаційної політики в за-

лежності від способів її проведення: реформістська і радикалістська інфор-

маційна політика [1; 2]. 

Учасники політичного процесу при здійсненні інформаційної політики 

держави переслідують різні цілі, але держава завжди має прагнути вибудо-

вувати конструктивний діалог з громадянським суспільством і прозоро ін-

формувати громадян про свою поточну діяльність.  Інформація починає гра-

ти все більшу роль в управлінні суспільством і всіма життєво важливими 

сферами держави.  В процесі побудови інформаційного суспільства зростає 

значення відкритості інформації для громадян.  Разом з тим, сама інформа-

ція стає невід'ємним атрибутом соціального управління в цілому, а інформа-

ційне управління стає частиною інформаційного суспільства.  При цьому 

слід мати на увазі, що мова йде про глобальне інформаційне суспільство, в 

яке повинен входити весь світ (всі країни), тобто  про інформатизацію всьо-

го світу і необхідність повного інформаційного забезпечення органів держа-

вної влади. 

Інформаційна політика держави містить у собі дві складові, а саме те-

хніко-технологічну та гуманітарну. Зокрема, техніко-технологічна складова 

пов'язана з: 

- розв'язанням завдань інформатизації суспільства; 

- розвитком і впровадженням інформаційно-комунікаційних техноло-

гій; 

- створенням конкурентоспроможної інформаційно-технологічної ін-

фраструктури.  

Гуманітарна складова інформаційної політики включає в себе поняття, 

зміст, якість інформації та вплив інформаційної політики держави на полі-

тичні, духовні і соціальні процеси в суспільстві. Відповідно, правомірно ви-

ділити гуманітарну складову інформаційної політики як визначальну [2; 3]. 

Інформаційна політика суб'єкта, який реалізує її в умовах глобалізації, 

повинна здійснюватися з урахуванням того, що, діючи в зоні його активнос-

ті, вона актуалізує не тільки інтереси, наявні в геополітичному просторі іс-
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нування цього суб'єкта, але й інтереси, що перетинаються з інтересами зна-

чної кількості суб'єктів глобального світу. Саме в такий спосіб, перебуваючи 

у тісному зв'язку з динамічною глобалізацією, інформація виступає як один 

з найважливіших напрямів технічного прогресу, в тому числі у сфері управ-

ління та інформаційного забезпечення. 

Висновки. У цілому, наступні висновки відображають результати 

проведеного дослідження. 

1. Визначено предмет дослідження інформаційної політики держави. 

Зазначено, що предметом інформаційної політики держави виступають тен-

денції, закономірності розвитку інформаційної сфери, суспільних інформа-

ційних відносин, інформаційних процесів, методи аналізу і прогнозу їх роз-

витку, виявлення ефекту і механізмів впливу засобів масово інформації та 

масової комунікації на масову свідомість, громадянське суспільство і дер-

жаву. 

2. Виділено специфічні соціально-політичні риси громадянського сус-

пільства, що входять до кола інтересів формування та реалізації інформа-

ційної політики держави: діяльність вільних асоціацій, соціальних інститу-

тів, соціальних рухів тощо; реалізація прав і свобод особистості, її недотор-

канність і безпека; самостійність суб'єктів господарювання при функціону-

ванні різних форм власності. 

3. Здійснено групування конкретних проявів інформаційної політики 

держави за такими ознаками: суб'єктний зміст інформаційної політики дер-

жави; часовий вимір інформаційної політики держави; територіально-

просторовий вимір інформаційної політики держави; спрямованість інфор-

маційної політики держави щодо громадського прогресу; Методи проведен-

ня інформаційної політики держави. 

4. Охарактеризовано складові інформаційної політики держави. Підк-

реслено, що інформаційна політика держави містить у собі дві складові, а 

саме техніко-технологічну та гуманітарну. 
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Визначено, що демократичні реформи в Україні актуалізували потребу 

формування нових взаємин держави і суспільства, заснованих на важливих для 

демократичного будівництва поняттях взаємодії, відкритості, діалозі. І держа-

ва, і суспільство відчувають в цьому нагальну потребу. Узгодження інтересів, 

презентації цілей і намірів, формуванню атмосфери взаємної довіри між різними 

суб'єктами взаємодії сприяє одна з сучасних дисциплін - зв'язок з громадськістю, 

суть якої полягає в створенні і підтримці доброзичливих відносин між 

організацією і громадськістю, досягнення гармонії і взаєморозуміння. 

Зазначено, що серйозне значення для формування зв'язку з громадськістю 

мало розвиток соціології. ПР став спиратися на соціологічні методи вивчення 

громадськості та ЗМІ. Зв'язок з громадськістю постійно збагачується знаннями 

про об'єкти соціальної психології - суспільної психології, соціальної психології 

особистості, соціальної психіці та тощо. Необхідно назвати ще ряд наук про лю-

дину, суспільство і техніці, які зробили внесок у становлення зв'язку з 

громадськістю: журналістика, політологія, історія, культурологія, лінгвістика, 

конфліктологія та тощо. Можна зробити висновок, що соціальні, гуманітарні 

науки сформували своєрідний теоретичний фундамент зв'язку з громадськістю. У 


