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АНОТАЦІЯ
Бериславська О.М. Адміністративно-правовий статус Міністерства
інформаційної політики України. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Науково-дослідний інститут публічного права,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Київ, 2017.
У дисертації наведено розв’язання наукового завдання з удосконалення
науково-практичних положень щодо адміністративно-правового статусу
Міністерства інформаційної політики України та запропоновано низку
висновків, пропозицій і рекомендацій.
Доведено,

що

інформаційно-правова

політика

є

об’єктом

адміністративно-правового регулювання, оскільки здійснюється суб’єктами,
які

мають

державно-владні

повноваження

та

за

допомогою

норм

адміністративного права забезпечують її формування та реалізацію.
Інформаційно-правову політику визначено як діяльність суб’єктів усіх
рівнів політичного процесу, спрямовану на правовий супровід життєво
важливих реформ, забезпечення стабільності та правопорядку, шляхом
застосування основних положень інформаційної культури у процесі
розбудови інформаційного суспільства.
Акцентовано, що на етапі становлення інформаційного суспільства в
Україні актуалізуються сучасні інформаційні тренди (від англ. trend –
тенденція), які в свою чергу визначають зміст інформаційно-правової
політики держави. Доведено, що зміст інформаційно-правової політики не є
стабільним, а змінюється відповідно до інформаційних викликів та загроз;
цілей, задекларованих у стратегічних документах України та вимог
Європейської спільноти; внутрішньої та зовнішньої політики держави та
інших чинників.
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Сформульовано мету інформаційно-правової політики, яка полягає у
вирішенні

ключових

завдань

правової

політики

держави

шляхом

впровадження інформаційних технологій в діяльність державних органів,
підвищення

інформаційної

культури

та

формування

глобального

інформаційного світогляду в аспекті розвитку концепції інформаційного
суспільства, що сприятиме утвердженню у суспільстві якісно-нової моделі
інформаційної взаємодії.
Обґрунтовано, що нормативно-правове забезпечення формування і
реалізації інформаційної політики виступає як первинний регулятор в системі
відносин «політика» – «інформація», є багатоаспектним явищем і спрямоване
на подолання правових і нормативних прогалин, що стосуються формування
та реалізації інформаційної політики в Україні.
Надано авторське визначення нормативно-правового забезпечення
інформаційної політики, з огляду на застосування критеріїв класифікації
нормативно-правових актів у сфері інформаційної політики, як вид правового
регулювання інформаційної політики, який шляхом прийняття документів
стратегічного планування та документів тактичного рівня, спрямований на
забезпечення формування та реалізацію інформаційної політики України.
Доведено, що прийняття нормативно-правових актів стратегічного
планування є раціональним для вироблення дієвої інформаційної політики,
що в підсумку має на меті сформулювати ключові засади цієї політики. В той
час як нормативно-правові акти тактичного рівня повинні забезпечувати
реалізацію стратегічних засад, за допомогою дієвих механізмів реалізації та у
перспективі досягати цілей, які в них задекларовані.
Визначено, що особливості інформаційно-правової політики України в
сучасних умовах полягають у тому, що наша держава – з одного боку є
активним суб’єктом політики протидії інформаційній агресії, що загрожує її
суверенітету, територіальній цілісності та національній ідентичності, а з
іншого – об’єктом постійної інформаційної агресії з боку Російської
Федерації, інших держав, що відповідно впливає на потребу в розробці та
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впровадженні ефективної та послідовної інформаційно-правової політики
держави, в тому числі і як дієвого інструменту протидії агресії та
інформаційним маніпуляціям.
Розкрито основні напрямки формування і реалізації інформаційної
політики, а саме: прийняття на сучасному етапі політичного управління
документів стратегічного планування, пов'язаних із питаннями безпеки та
впровадженням новітніх інформаційних технологій; підвищення іміджу
держави та офіційної комунікації, оскільки в тому числі і завдяки правовому
забезпеченню відбувається розвиток культурної та цифрової дипломатії,
популяризація

національної

культури

та

ідентичності,

впровадження

технологій електронного врядування, взаємодія органів державної влади зі
ЗМІ, залучення громадських інституцій до прийняття рішень тощо;
забезпечення

гуманітарних

складових

інформаційної

сфери,

зокрема

бібліотечної, архівної, книговидавничої справи, суспільного мовлення;
розвиток медіа-грамотності та інформаційної культури населення.
Доведено, що інформаційно-правова політика повинна забезпечуватись
не лише зусиллями владних інституцій, а і завдяки науковцям, юристампрактикам, а також організаціям громадянського суспільства, громадянам,
що розкриває взаємозв’язок демократичного суспільства і громадськості в їх
залученості до політичних процесів, прийняття управлінських рішень та
пропагування цінностей інформаційної культури.
Визначено, що Міністерство інформаційної політики України в системі
суб’єктів формування та реалізації інформаційної політики є особливим,
центральним органом виконавчої влади, який знаходиться в безпосередньому
підпорядкуванні Кабінету Міністрів України, та створений в умовах
інформаційної агресії, тобто в умовах порушення інформаційної безпеки
країни, що прямо впливає на особливості його завдань та повноважень, які
націлені на забезпечення належної інформаційної політики держави.
Проаналізовано

історичні,

організаційно-правові

та

фактичні

передумови створення МІП, як установи з особливим адміністративно-
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правовим статусом, специфічними повноваженнями та політичною вагою.
Здійснено порівняльний аналіз правового статусу державних установ –
суб’єктів інформаційної політики та медіа в Україні з метою виявлення ролі
та місця Міністерства інформаційної політики в системі суб’єктів державної
інформаційної політики та акцентовано увагу на необхідності узгодженості в
діяльності всіх інституційних підсистем через встановлення оптимальних
комунікацій (зв'язків) між ними.
Виявлено,

що

адміністративно-правовий

статус

Міністерства

інформаційної політики України – це правовизначальна категорія, яка
полягає у сукупності завдань, прав, обов’язків, та інших правових елементів,
що розкривають аспекти діяльності та засади функціонування Міністерства,
як юридичної особи публічного права та реалізовуються з метою задоволення
публічного інтересу держави, забезпечення інформаційної безпеки в
суспільстві та захисту інформаційних прав, свобод та законних інтересів осіб.
Аргументовано, що для концептуалізації поняття «адміністративноправовий статус Міністерства інформаційної політики» визначальними є
структурні елементи: соціальне призначення МІП, яке виражається в
завданнях; компетенція МІП, яка складається з функцій і повноважень та
реалізується в актах і діях МІП; порядок формування МІП; внутрішня
організація, тобто структурна побудова МІП; порядок роботи МІП, його
процедура та відповідальність МІП.
Розкрито

зміст

адміністративної

компетенції

Міністерства

інформаційної політики через загальну компетенцію як центрального органу
виконавчої влади та спеціальну адміністративну компетенцію МІП,
складається з функцій і адміністративних повноважень, які включають
взаємодоповнюючі адміністративні права та обов’язки, спрямовані на
виконання міністерством завдань щодо реалізації інформаційно-правової
політики.
Визначено, що функції Міністерства інформаційної політики України –
це комплекс різноспрямованих напрямків діяльності органу та його
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структурних підрозділів, що направлені на реалізацію завдань, які поставлені
перед ним під час здійснення публічно-правової діяльності. Доведено, що
функції Міністерства інформаційної політики визначають головний напрям
його діяльності, шлях до досягнення поставленої мети і поділяються на:
публічно-представницькі;

прогностично-планувальні;

забезпечувальні;

координаційно-субординаційні; економічні; організаційні; інформаційні.
Проаналізовано повноваження Міністерства інформаційної політики
щодо здійснення інформаційно-правової політики, до яких віднесено:
розробка проектів законів; підготовка висновків і пропозицій щодо проектів
законів, які подаються на розгляд іншими суб’єктами права; підготовка
зауважень і пропозицій до прийнятих законів, що надійшли на підпис
Президентові

України;

нормативно-правове

регулювання

у

сфері

забезпечення інформаційного суверенітету України. Встановлено, що
повноваження Міністерства інформаційної політики залежать від напряму
реалізації і поділяються на: дозвільні; організаційно-розпорядчі; контрольнонаглядові; нормотворчі; акредитаційно-атестаційні; кадрові; міжнародного
співробітництва.
Доведено, що адміністративна компетенція Міністерства інформаційної
політики як центрального органу виконавчої влади реалізується в актах,
тобто наказах, які міністерство видає в межах своєї компетенції та діях, що
підпорядковуються адміністративно-правовій процедурі, тобто визначеному
порядку діяльності структурних підрозділів та посадових осіб міністерства,
спрямованого на здійснення владних повноважень щодо формування та
реалізації інформаційно-правової політики.
Визначено, що загальноєвропейські стандарти інформаційної політики
зводяться до регулювання глобального інформаційного простору, розвитку
інформаційного суспільства без кордонів та обмежень і забезпечення
загального та вільного доступу всіх і кожного до інформації. Зарубіжні
державні структури з подібними МІП України функціями створюються як
публічні інституції для належного розвитку інформаційного простору в
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умовах глобального інформаційного суспільства (Франція, Федеративна
Республіка Німеччина, Японія), контролю та підпорядкування інформації
інтересам влади (Білорусь), захисту внутрішньої безпеки та суверенітету
держави (Ізраїль).
Враховуючи

зарубіжний

досвід, запропоновано

пропагувати

та

розвивати соціальну комунікативну інформаційно-правову політику, за якої
державні

інституції,

організації

громадянського

суспільства,

окремі

громадяни не лише матимуть доступ до інформаційних ресурсів, але й
відповідним

чином

братимуть

участь

у

формуванні

та

реалізації

інформаційно-правової політики, зокрема шляхом моніторингу, обговорення
та внесення власних пропозицій у вирішенні нагальних проблем.
Запропоновано зміни й доповнення до законодавства, спрямовані на
попередження систематичного порушення прав, свобод і законних інтересів
фізичних та юридичних осіб щодо видання, поширення та отримання
інформації, а також накладення адміністративної відповідальності на осіб,
винних у порушеннях стосовно ненадання інформації на запит посадових
осіб Міністерства інформаційної політики. Запропоновано максимально
інтегрувати специфічні повноваження в сфері формування та реалізації
інформаційно-правової політики з урахуванням європейських стандартів та
збереженні національних інтересів, а також удосконалити законодавче
регламентування адміністративної відповідальності в сфері адміністративноправового статусу Міністерства інформаційної політики.
Ключові
повноваження,

слова:

адміністративна

адміністративно-правовий

компетенція,
статус,

адміністративні

інформаційно-правова

політика, Міністерство інформаційної політики, завдання, функції.
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SUMMARY
Beryslavska O.M. Administrative and legal status of Ministry of
Information Policy of Ukraine - Тhe manuscript.
The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.07 –
administrative

law

and

process;

finance

law;

information

law.

–

Research Institute of Public Law. Open International University of Human
Development “Ukraine”, Kyiv, 2017.
The scientific and practical provisions of administrative and legal status of
the Ministry of Information Policy of Ukraine were improved. The conclusions,
proposals and recommendations were offered.
It has been proved that information and legal policy is the object of
administrative-legal regulation. It is carried out by subjects that have state power,
which, through the norms of administrative law, ensure its formation and
implementation. Information and legal policy is defined as the activity of subjects
of all levels of the political process, aimed at legal support of vital reforms,
ensuring stability and law and order, by applying the basic provisions of
information culture in the process of building an information society.
It is emphasized that modern information trends are developing very fast on
the stage of information society formation in Ukraine. Trends determine the
content of the information and legal policy of the state. It is proved that the content
of information and legal policy is not stable, but varies according to information
challenges and threats; the goals declared in the strategic documents of Ukraine
and the requirements of the European Community; Domestic and foreign policy of
the state and other factors.
The purpose of the information-legal policy is formulated, which solves the
key tasks of the state's legal policy by introducing information technologies into
the activities of state bodies, raising the information culture and forming a global
information outlook in the aspect of the development of the concept of the
information society, which will promote the establishment of a qualitatively new
model of information in social interactions.
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It is substantiated that the normative-legal support of formation and
implementation of information policy acts as the primary regulator in the system of
relations "politics" – "information". It is a multidisciplinary phenomenon and is
aimed at overcoming legal and regulatory gaps concerning the formation and
implementation of information policy in Ukraine.
It has been offered the author's definition of the legal and regulatory
provision of information policy. It is necessary to use the criteria for the
classification of legal acts in the information policy, as a form of legal regulation
of information policy, which by adopting strategic planning documents and tactical
level documents aimed at ensuring the formation and implementation of
information policy Ukraine.
It is proved that the adoption of strategic planning lawsis rational for the
development of an effective information policy, which ultimately aims to
formulate the key principles of this policy. Meanwhile, the tactical laws should
ensure the implementation of strategic principles, with the help of effective
mechanisms of realization and in the long term achieve the goals declared in them.
It is determined the peculiarities of the information and legal policy of
Ukraine is, on the one hand, an active subject of the policy of counteracting
information aggression threatening its sovereignty, territorial integrity and national
identity in the current conditions and on the other – the subject of information
aggression that affects the need for the development and implementation of an
effective and consistent information and legal policy of the state, including as an
effective tool for countering aggression and information manipulation.
The main approaches of information police were formulated, such as: the
adoption at the present stage of the political management of strategic planning
documents related to security issues and implementation of the latest information
technologies; enhancement of the image of the state and official communication,
including through the provision of legal support for the development of cultural
and digital diplomacy, the promotion of national culture and identity, the
introduction of e-governance technologies, the interaction of public authorities
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with the media, the involvement of public institutions in decision-making, etc.;
provision of humanitarian components of the information sphere, in particular
library, archival, book publishing, public service broadcasting; Development of
media literacy and information culture of the population.
It is proved that information policy should be ensured not only by the efforts
of the authorities, but also by scientists, practitioners and civil society
organizations, citizens, which reveal the relationship between a democratic society
and the public in their involvement in political processes; and promoting the values
of information culture.
It is determined that the Ministry of Information Policy of Ukraine in the
system of subjects of formation and implementation of information policy is a
special, central executive body of the executive branch, which is directly
subordinated to the Cabinet of Ministers of Ukraine, and created in conditions of
information aggression, that is, in conditions of gross violation of information
security of the country, which directly affects the peculiarities of its tasks and
powers, which are aimed at ensuring the proper information policy of the state.
The historical, organizational, and legal backgrounds of the creation of the
Ministry of Information Policy of Ukraine were analyzed. This is an institution
with special administrative-legal status, specific powers and political weight. The
comparative analysis of the legal status of state institutions were conducted as the
subjects of information policy and media in Ukraine with the purpose of revealing
the role and place of the Ministry of Information Policy in the system of subjects of
state information policy and accentuated the need for coherence in the activity of
all institutional subsystems through the establishment of optimal communications
between them.
The administrative and legal status of the Ministry of Information Policy of
Ukraine is a law defining feature that consists of a set of tasks, rights, duties, and
other legal elements that reveal the aspects of the activities and principles of the
Ministry as a legal entity of public law and are implemented in order to meet the
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public interest of the state, to ensure information security in society and to protect
information rights, freedoms and legitimate interests of individuals.
The structural elements of "administrative and legal status of the Ministry of
Information Policy" are the social purpose of the Ministry of Information Policy,
which is expressed in the tasks; the competence of the Ministry of Information
Policy, which consists of functions and powers and is implemented in the acts and
actions of the Ministry of Information Policy; the procedure for the formation of
the Ministry of Information Policy; internal organization, means the structural
construction of the Ministry of Information Policy; the procedure of the Ministry
of Information Policy, its procedure and responsibility of the Ministry of
Information Policy.
The administrative competence of the Ministry of Information Policy is
revealed through the general competence of the central executive body and the
special administrative competence of the Ministry of Information Policy,
consisting of functions and administrative powers, which include complementary
administrative rights and responsibilities, aimed at fulfilling the tasks of the
Ministry for the implementation of information and legal politics.
The functions of the Ministry of Information Policy of Ukraine are
determined as a complex of different approaches of body activity and its structural
units, which are aimed at realizing the tasks set before it during the implementation
of public law activities. It is proved that the functions of the Ministry of
Information Policy determine the main approaches of its activities, the way to
achieve the goal and are divided into: public-representative; prognostic and
planning;

security;

coordination-subordinate;

economic;

organizational;

informational.
The powers of the Ministry of Information Policy are considered, including:
drafting laws; preparation of conclusions and proposals on draft laws submitted for
consideration by other subjects of law; preparation of comments and proposals for
the adopted laws submitted to the President of Ukraine; regulatory and legal
regulation in the informational sovereignty of Ukraine. It is established that the
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powers of the Ministry of Information Policy depend on the direction of
implementation and are divided into: permits; organizational and administrative;
control and supervision; rulemaking accreditation; personnel; international
cooperation.
The administrative competence of the Ministry of Information Policy as the
central executive body is implemented in the acts, the orders issued by the ministry
within its competence and actions, which are subject to the administrative
procedure, in a certain order of activities of the structural units and officials of the
ministry, aimed at the exercise of authority over the formation and implementation
of information and legal policy.
It is determined that the European standards of information policy are
reduced to the regulation of the global information space, the development of an
information society without borders and restrictions and to ensure universal and
free access of everyone to information. Foreign analogues of the Ministry of
Information Policy are created as public institutions for the purpose of proper
development of the information space in the conditions of the global information
society (France, Germany, Japan), control and subordination of information to the
interests of the authorities (Belarus), protection of internal security and sovereignty
of the state (Israel).
Considering the foreign experience, it is proposed to promote and develop a
social communicative information and legal policy. State institutions, civil society
organizations, individual citizens have to have not only access to information
resources, but also take appropriate part in the formation and implementation of
information and legal policy, in particular by monitoring, discussing and making
their own proposals in solving urgent problems.
The amendments and additions are proposed to legislation, aimed at
preventing systematic violations of the rights, freedoms and legitimate interests of
individuals and legal entities in relation to the publication, distribution and receipt
of information, as well as imposing administrative responsibility on persons guilty
of violations regarding the failure to provide information upon request of officials
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of the Ministry of Information Politics. It is proposed to maximally integrate
specific powers in formation and implementation of state information policy
considering European standards and preservation of national interests, as well as to
improve the legislative regulation of administrative responsibility in the field of
administrative and legal status of the Ministry of Information Policy.
Key

words:

administrative

competence,

administrative

powers,

administrative-legal status, information and legal policy, Ministry of Information
Policy, tasks, functions.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Наприкінці 90-х років
минулого століття розпочався процес значних трансформацій усіх сфер
суспільного життя, викликаний бурхливим розвитком інформаційних
технологій, який відображав загальну тенденцію інформаційної еволюції
цивілізації. Сприйняття інформації, як ресурсу розвитку, що не має
географічно-просторових меж обумовило зміни у всіх сферах сучасного
суспільства, які характеризуються як зміни планетарного масштабу.
Створення

глобального

інформаційного

простору

призвело

до

збільшення ролі інформації і знань в усіх сферах суспільного життя, який
одночасно виступає засобом комунікації людей та забезпечує їх доступ до
світових інформаційних ресурсів. До структурних елементів глобального
інформаційного простору в якості об’єктів відносяться інформація та знання,
а суб’єкти здійснюють інформаційну комунікацію, тобто створюють,
поширюють і споживають інформацію та знання. Інформаційний простір є
цариною

і

узагальненим

інформаційної

діяльності:

громадянського
журналістів,

суспільства,

медіа-експертів,

продуктом
органів
засобів

діяльності
державної
масової

представників

різних
влади,

інформації,

певних

суб’єктів
інститутів
окремих

Інтернет-спільнот,

окремих людей (а в подальшому штучного інтелекту), при цьому ці суб’єкти
постійно перебувають у динамічній взаємодії між собою, особливістю якої є
відсутність чіткої ієрархії та структурованості.
Вищезазначені властивості глобального інформаційного простору
кидають виклик інформаційному суверенітету держав, що є об’єктивною
проблемою в силу його екстериторіальності та «нефізичності», при цьому
створюючи цілий спектр можливостей безпосереднього інформаційного
впливу на функціонування державних інституцій, а також дестабілізації їх
діяльності шляхом застосування різноманітних інформаційних маніпуляцій.
Цей напрямок активно досліджується та випробовується державами для
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вирішення широкого спектру завдань, в тому числі він розглядається як один
з перспективних для досягнення військових цілей, що створює некласичні
виклики у сфері національної безпеки.
Як свідчить досвід останніх подій в Україні 2014-2017 років
(проведення

антитерористичної

операції

на

території

Донецької

та

Луганської областей, ситуація на тимчасово окупованих територіях на сході
України) та суспільно-політичних подій в найближчому геополітичному
оточенні нашої держави, форми і методи ведення сучасних війн зазнали
глибоко транформаційних змін, які базуються на підвищенні ролі впливу на
інформаційний простір держави супротивника та захисті свого.
Одним із важливих завдань в процесах інформатизації суспільства та
відповідно

посилення

інформаційного

протистояння

між

державами,

військово-політичними союзами є створення та розвиток національної
системи законодавства у відповідності до потреб швидкоплинних та
змінюваних

суспільно-політичних

умов,

здатної

забезпечити

якісне

регулювання суспільних відносин у сфері формування та реалізації
інформаційно-правової

політики,

зберігаючи

баланс

між

захистом

національних інтересів і конституційним правом громадян на свободу слова і
інформацію.
Для своєчасного та оперативного реагування на дестабілізуючий
інформаційний вплив ззовні на українське суспільство в цілому та на окремі
його верстви, який був застосований Російською Федерацією, зокрема під час
військового протистояння на сході України та при анексії Автономної
республіки Крим та застосовується іншими суб'єктами геополітики у процесі
формування

державності

України,

було

створено

Міністерство

інформаційної політики України (далі – МІП України).
МІП

України

є

основним

суб'єктом

формування

і

реалізації

інформаційно-правової політики, що покликана створити законодавчий
фундамент у ключових напрямках до яких віднесено: забезпечення
інформаційної безпеки; захист і розвиток інформаційного простору України,
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а також конституційного права громадян на інформацію; відкритість та
прозорість

держави

перед

громадянами;

формування

позитивного

міжнародного іміджу України.
Незважаючи на існування політичної волі та стратегічно визначену
важливість необхідності регулювання інформаційно-правової політики
України,

національне

законодавство

у

цій

сфері

характеризується

безсистемністю та превалюванням декларативних норм, що негативно
впливає

на

стан

захищеності

національних

інтересів

України

та

безпосередньо на рівень інформаційного суверенітету держави.
Вибір теми дисертаційного дослідження обумовлено постійними
трансформаційними процесами в сфері інформаційно-правової політики
України, створенням нового суб'єкту у цій сфері – МІП України, що потребує
дослідження його адміністративно-правового статусу з метою визначення
його ролі і місця в системі суб'єктів формування і реалізації інформаційноправової політики та визначення існуючих проблем, що знижують
ефективність його діяльності для максимального використання потенціалу
адміністративної компетенції МІП України в інтересах розвитку суспільства і
держави, інформаційного супроводження діяльності органів державної влади
та забезпечення відновлення непорушності кордонів нашої держави, що і
зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.
Зв'язок теми дисертації із сучасними дослідженнями. Теоретичну
основу роботи склали праці вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі
адміністративного

та

інформаційного

права,

національної

безпеки,

державного управляння тощо.
Теоретичні засади проблематики адміністративно-правового статусу
були предметом наукових досліджень В. Авер'янова, Н. Армаш, О. Бандурки,
Л.

Білої-Тіунової,

Ю. Битяка,

В. Бевзенка

В. Галунька,

В. Гаращука,

І. Голосніченка, Є. Додіна, О. Дрозда, Д. Журавльова, П. Кикоть, С. Ківалова,
Т. Коломоєць,
Н. Нижник,

В. Колпакова,
В. Олефіра,

А. Комзюка,
М. Пихтіна,

О. Копана,
О. Рябченко,

І. Коропатніка,
О. Тронько,

21

О. Харитонової, І. Шопіної та інших вчених. Проблеми розбудови державної
інформаційної політики та її окремих напрямків висвітлені у роботах таких
науковців, як В. Абакумов, І. Арістова, О. Баранов, К. Бєляков, В. Брижко,
М. Зайцев,

В. Залізняк,

Р. Калюжний,

Л. Коваленко,

Б. Кормич,

М. Кузнецова, В. Ліпкан, Г. Почепцов, М. Савюк, І. Сопілко, С. Топіха,
В. Цимбалюк. Використовуючи міждисциплінарний комплексний підхід,
зазначені науковці зверталися до адміністративних аспектів державної
інформаційної політики, проте адміністративно-правове становище МІП
України не було предметом окремого дослідження, що дозволило авторці
здійснити

теоретико-правове

обґрунтування

адміністративно-правового

статусу МІП України з урахуванням викликів, з якими має справу наша
держава у сфері формування та реалізації інформаційно-правової політики.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами,
грантами.

Дисертацію

виконано

відповідно

до

Стратегії

розвитку

інформаційного суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 15 травня 2013 року №386-р; Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015
року №5/2015; Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом
Президента України від 26 травня 2015 року №287/2015; Доктрини
інформаційної безпеки України, затвердженої Указом Президента України
від 25 лютого 2017 року №47/2017 та Плану пріорітетних дій Уряду на 2017
рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 квітня
2017 року №275-р та плану науково-дослідницької роботи Науководослідного інституту публічного права «Правове забезпечення прав, свобод
та законних інтересів суб’єктів публічно-правових відносин» (номер
державної

реєстрації

0115U005495).

Тема

дисертації

відповідає

Пріоритетним напрямам розвитку правової науки в Україні на 2016-2020 рр.
Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження
полягає у тому, щоб на основі комплексного аналізу теоретичних засад,
законодавства України, яке регулює питання адміністративно-правового
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статусу МІП України, визначити місце і роль МІП України в процесі
формування та реалізації інформаційно-правової політики держави та
запропонувати основні напрямки удосконалення законодавства у цій сфері.
Зазначена мета дослідження зумовила постановку та розв’язання
наступних завдань:
– розкрити сутність та зміст інформаційно-правової політики України,
як об’єкта адміністративно-правового регулювання;
– проаналізувати нормативно-правове забезпечення формування та
реалізації інформаційної політики України;
– виявити особливості інформаційно-правової політики України в
сучасних умовах;
– з’ясувати місце і роль МІП України в системі суб’єктів формування
та реалізації інформаційної політики України;
– удосконалити

понятійний

апарат

та

розкрити

структуру

адміністративно-правового статусу МІП України;
– розкрити

зміст

компетенції

МІП

України

та

з’ясувати

зарубіжного

досвіду

адміністративно-правові процедури її реалізації;
– визначити

напрямки

запозичення

адміністративно-правового регулювання інформаційної політики;
– сформувати

пропозиції

щодо

вдосконалення

адміністративно-

правового статусу та організації діяльності МІП України.
Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у процесі
визначення адміністративно-правового статусу МІП України.
Предмет дослідження – адміністративно-правовий статус МІП
України.
Методи дослідження. Специфіка дослідження діяльності МІП України
та його адміністративно-правового статусу зумовила використання загальних
та спеціальних методів наукового пізнання. Серед загальних методів були
використані: методи аналізу, синтезу були використані для виявлення
складових елементів інформаційно-правової політики та адміністративно-
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правового статусу МІП України і формування нових юридичних конструкцій
(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 2.3); використання діалектичного методу дозволило
дослідити сутність інформаційно-правової політики як правової категорії
(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); метод дедукції застосовувався для здійснення
аналізу правових явищ від загального до конкретного (підрозділи 1.3, 2.1),
метод індукції на основі узагальнення окремих правових явищ дав
можливість сформувати нові збірні конструкції (підрозділи 1.1, 2.2, 2.3);
логіко-семантичний

метод

було

застосовано

дляудосконалення

категоріально-понятійного апарату (підрозділи 1.1, 2.2) тощо. Широко
застосовувались

спеціальні

методи

наукового

пізнання:

системно-

структурний та системно-функціональний методи було застосовано для
дослідження інформаційного законодавства, його класифікації, визначення
повноважень МІП України та інших суб’єктів формування та реалізації
інформаційно-правової політики (підрозділи 1.2, 2.3); порівняльно-правовий
метод був застосований для систематизації вітчизняного та зарубіжного
законодавства щодо інформаційної політики, визначення характерних рис та
особливостей зарубіжних органів, відповідальних за формування та
реалізацію інформаційної політики (підрозділи 1.2, 3.1); використання
формально-юридичного методу дозволило дослідити зміст та структуру
правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері адміністративноправового статусу МІП України (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2); за допомогою
історико-правового методу досліджувалося становлення системи органів у
сфері державної інформаційної політики (підрозділ 2.1), за допомогою
соціологічного методу було здійснено авторське соціологічне опитування
(Додаток А до дисертації).
Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що
дисертація є першим комплексним дослідженням адміністративно-правового
статусу МІП України як нового утворення в системі суб’єктів формування та
реалізації інформаційної політики держави. У результаті дослідження, було
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сформовано низку висновків та запропоновано рекомендації та пропозиції щодо
вдосконалення чинного законодавства, зокрема:
вперше:
– визначено зміст адміністративно-правового статусу МІП України,
який відображає його правову сутність, визначає місце в системі центральних
органів

виконавчої

влади

та

складається

з:

адміністративної

правосуб’єктності як органу виконавчої влади; основоположних завдань, як
суб’єкта

інформаційної

політики;

адміністративної

компетенції,

яка

складається з його функцій та повноважень; внутрішньої організації МІП
України, вираженої через його структуру; аспектів адміністративної
відповідальності у сфері інформаційно-правової політики держави;
– визначено та сформовано мінімальний перелік повноважень, які
функціонально

забезпечують

реалізацію

завдань,

покладених

на

Міністерство інформаційної політики України, як головного органу у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки; визначено повноваження,
які необхідно делегувати міністерству на період дії різних правових режимів
(надзвичайного стану, війни тощо) з метою забезпечення реалізації його
повноважень в інтересах національної безпеки при певних обмеженнях
конституційних прав громадян на інформацію;
удосконалено:
– наукові положення щодо сутності інформаційно-правової політики
через аналіз ключових наукових категорій «інформація», «політика» і
«право» у їх взаємозв’язку, який означає, що політика та інформація є
взаємозалежними явищами та такими, що впливають одне на одного, а право
слугує регулюючим об’єднуючим чинником приведення цієї системи до
збалансованості,

прозорості

та

прогнозованості

з

метою

захисту

демократичних цінностей інформаційного суспільства різними правовими
засобами;
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– систематизацію нормативно-правових актів, що регулюють сферу
інформаційної політики, на відміну від раніше застосованих критеріїв
класифікації,

запропоновано

критерій

віднесення

їх

до

документів

стратегічного та тактичного рівня, перші з яких є інструментом формування
інформаційної політики, в той час як документи тактичного рівня спрямовані
на її реалізацію;
– наукові положення щодо юридичної природи МІП України, як
суб’єкта публічного управління у сфері державної інформаційної політики,
який реалізує свою компетенцію шляхом закріплення повноважень стосовно
здійснення

інформаційно-правової

політики,

з

метою

впровадження

демократичних цінностей інформаційного суспільства, а також актуалізації
правових понять, виявлення точок вразливості, розробки синхронних і
адекватних протидій інформаційній агресії, деструктивній пропаганді та
маніпуляціям.
– адміністративне законодавство, шляхом внесення доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 185-14
«Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки», з метою посилення ефективності, компетентності і
незалежності посадових осіб МІП України, а також для розвитку
європейських принципів відкритості і прозорості в діяльності центральних
органів виконавчої влади;
отримали подальшого розвитку:
– наукові положення щодо поняття адміністративно-правового статусу
МІП України, як правовизначальної категорії, що полягає у сукупності
завдань, прав, обов’язків та інших правових елементів, які розкривають
аспекти діяльності та засади функціонування міністерства як юридичної
особи публічного права та реалізуються з метою задоволення публічного
інтересу держави, забезпечення інформаційної безпеки в суспільстві та
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захисту інформаційних прав, свобод та законних інтересів фізичних та
юридичних осіб;
– наукові положення щодо структури адміністративної компетенції
МІП

України,

яка

розкривається

через

загальну

компетенцію

як

центрального органу виконавчої влади та спеціальну адміністративну
компетенцію МІП України, складається з функцій і адміністративних
повноважень, які включають взаємодоповнюючі адміністративні права та
обов’язки, спрямовані на виконання міністерством завдань щодо реалізації
інформаційної політики;
– наукові положення стосовно запозичення досвіду іноземних країн
щодо функціонування суб’єктів формування та реалізації інформаційної
політики, на основі чого виявлено, що в європейських країнах вони успішно
функціонують та прозоро здійснюють власні функції та повноваження, в
інших державах – аналогічні міністерства проводять більш жорстку політику
в інформаційній сфері, тобто подібні публічні інституції є ефективними у
сфері формування та реалізації інформаційної політики, яка залежить від
стратегічних

напрямків і

пріоритетів

національної

політики

кожної

конкретної держави.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що
матеріали дослідження впроваджені та можуть бути використані у:
– правотворчій сфері – запропоновані рекомендації можуть бути
використані при здійсненні розробки проектів законів України та інших
нормативно-правових

актів

з

метою

формування

та

вдосконалення

законодавства, що регулює адміністративно-правовий статус МІП України
(Додаток Б до дисертації);
– науково-дослідній сфері – як основа для подальшого теоретикометодологічного обґрунтування актуальних питань інформаційного права
(Акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);
– навчальному процесі – матеріали дисертації використані під час
підготовки навчальних посібників і курсу лекцій з дисципліни «Актуальні
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проблеми інформаційного права». Положення дисертації використовуються
під час читання лекцій в Науково-дослідному інституті публічного права
(Акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права);
– правозастосовній

діяльності

–

запропоновані

рекомендації

використовуються під час розробки проектів нормативно-правових актів з
питань, що відносяться до компетенції МІП України (Довідка Міністерства
інформаційної політики України);
– правовиховній сфері – положення і висновки дисертації можуть бути
використані в заходах щодо підвищення інформаційно-правової культури та
правосвідомості

майбутніх

військових

фахівців

за

спеціалізацією

«Правоохоронна діяльність в ЗСУ», «Військова журналістика», «Міжнародні
відносини», «Міжнародна інформація» (Довідка Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційного дослідження оприлюднювалися та обговорювалися на шести
міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих
столах – зокрема таких, як: Міжнародна науково-практична конференція
«Україна – невід’ємна складова сталого розвитку Євроатлантичного
співтовариства» (м. Херсон, 18 листопада 2014 р.); X Міжнародна науковопрактична конференція «Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє»
(м. Київ, 21 листопада 2014 р); Всеукраїнський круглий стіл «Юридична
освіта: сучасні проблеми та європейські перспективи» (м. Херсон, 16 квітня
2015 р); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених,
ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка» (м. Київ,
24 квітня 2015 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні
питання розвитку сучасної юридичної науки» (м. Херсон, 07 жовтня 2016 р.);
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів,
слухачів, курсантів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка» (м. Київ, 28 квітня
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2017 р.).
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів, що містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і
додатків. Повний обсяг дисертації складає 227 сторінок. Робота містить
список використаних джерел з 251 найменування на 25 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
1.1 Інформаційно-правова

політика

України

як

об’єкт

адміністративно-правового регулювання
На сучасному етапі державна інформаційна політика є стратегічним
напрямком розвитку України, зокрема про це свідчать численні державні
стратегії, концепції, програми та плани дій. Але роботу щодо законодавчого
закріплення основних принципів, завдань і напрямків інформаційної
політики та формування державних інституцій у визначеній сфері не можна
назвати системною і послідовною.
У Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні серед
ключових пріоритетів наведено удосконалення нормативно-правової бази з
питань забезпечення розвитку інформаційної сфери та прискорення її
адаптації до європейських правових норм та стандартів. З огляду на це
стратегічною ціллю визначено удосконаленняінформаційногозаконодавства,
а завданням – гармонізаціянаціональногозаконодавства з європейським,
дотриманняцілей і принципів, проголошенихОрганізацієюОб’єднанихНацій,
Декларацієюпринципів та Плану дій, напрацьованих на Всесвітніхзустрічах
на вищомурівні з питаньінформаційногосуспільства [222].
Щодо практичної реалізації інформаційної політики держави, то
С. Гнатюк

зауважує,

різноспрямованістю,

що

вона

відзначається

нескоординованістю

діяльності

спорадичністю,
різних

відомств,

непослідовністю та непрозорістю в реалізації намічених заходів [56].
Як

зазначає

Волченков

І.Д.,

в

нових

умовах

формування

інформаційного суспільства виникає необхідність у розробці та реалізації
ефективної державної інформаційної політики, яка має своєю метою
подолати численні проблеми в інформаційній сфері [51, с.45].
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Проте окремо інформаційно-правова політика є малодослідженою, саме
тому це питання є актуальним і викликає дослідницький інтерес. Про
необхідність саме адміністративно-правового регулювання інформаційноправової політики доцільно вести мову з огляду на ключову роль у
формуванні та реалізації такої політики органами влади, зокрема і нещодавно
створеним органом спеціальної компетенції – Міністерством інформаційної
політики.
Відома дослідниця проблематики державної інформаційної політики
Арістова І.В.
інформаційного

вважає,

що

законодавства

формування
необхідно

і

розвиток

проводити

за

українського
спеціальною

державною програмою, в рамках здійснення певної інформаційно-правової
політики [15, с. 217].
Боєр В.М. вважає, що теорія інформаційно-правової політики являє
собою комплекс поглядів, уявлень, ідей, спрямованих на тлумачення і
пояснення правових реалій сьогодення і прогнозованої перспективи щодо
забезпечення розвитку суспільства [46, с. 76]. Продовжуючи думку,
Боєр В.М., Бережний Є.О. зазначають, що інформаційно-правова політика
покликана забезпечити перехід до інформаційного суспільства на основі
формування інформаційної культури як зводу правил поводження, що
вписуються у світову гуманістичну культуру людства [46, с. 76], [26, с. 55], .
На погляд Ковальової Н.Н. та Топіхи С.М. інформаційно-правову
політику можна розглядати у двох напрямках: з одного боку, інформаційноправова політика – особлива форма вираження державної інформаційної
політики, діяльність органів влади, спрямована на створення механізму
ефективного правового регулювання процесу інформатизації, а також засіб
закріплення й здійснення політичного курсу країни в справі становлення
інформаційного суспільства, а з іншого боку, інформаційно-правова політика
– один з видів правової політики як родового інтеграційного поняття й тому
її суть тісно пов'язана з визначенням правової політики взагалі [108, с.80],
[227, с. 12]
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На думку Сопілко І.М., інформаційно-правова політика – політика
держави, спрямована на правове забезпечення інформаційних прав і свобод,
законних потреб та інтересів громадян, законності та інформаційного
правопорядку в суспільних інформаційних відносинах [217, с.13].
Нам імпонує точка зору Сопілко І.М., яка обґрунтовує необхідність
формування права інформаційної політики та вважає доцільним залучення
знань із різних галузей науки, при необхідності збереження лейтмотиву –
системного

правового

регулювання

відносин

у

сфері

державної

інформаційної політики. Продовжуючи думку, Сопілко І.М. наголошує, що
за відсутності саме системного правового регулювання Україна як держава
приречена

послуговуватися

інформаційними

чужими

технологіями,

для

перебувати

її

національних
у

стані

інтересів

інформаційно

недорозвиненої країни, а також бути в статусі держави інформаційного
споживача, що

врешті-решт, може призвести до втрати реального

інформаційного суверенітету, вміщенню в систему державного управління
чужих та таких, що дестабілізують інформаційну безпеку, алгоритмів. Отже,
в цілому теорію інформаційної політики слід визнати міждисциплінарною
наукою, провідне місце в якій має посідати право інформаційної політики
[217, с.121].
Наше дослідницьке завдання полягає в тому, щоб здійснити аналіз
формування і реалізації інформаційно-правової політики, як окремого виду
правової політики в інформаційній сфері, так як теоретико-методологічне
обґрунтування вказаного поняття має важливу наукову та практичну
цінність. Якщо в основі дослідження інформаційно-правової політики
спиратися на методи

аналізу

та

синтезу, то

системоутворюючими

категоріями будуть «інформація», «політика» і «право». Таким чином, задля
дефініції інформаційно-правової політики необхідно розглянути вказані
елементи окремо та у їх взаємозв’язку.
Муравицька Г., досліджуючи інформацію як стратегічний ресурс
організації науково-дослідного процесу, зазначає, що уXX ст. слово
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«інформація» стало базовим терміном у безлічі наукових галузей, отримавши
особливі для них визначення і тлумачення [154]. Цікавим є одне з визначень,
запропонованих

авторами

енциклопедичного

словника

з

державного

управління, які вважають, що інформація – активізатор життя [225, с.301].
Розглядаючи термін «інформація», слід зазначити, що існує досить
багато його визначень, які відрізняються певними істотними ознаками та
сутнісним наповненням. Тобто від точного визначення вказаного терміну
залежатиме його правильне розуміння та змістовне тлумачення, а відтак –
належне правове регулювання.
Так, Конституція України у ст. 31, 32, 34 та 35 визначає лише
інформаційні права людини, але не дає тлумачення «інформації». Зокрема, у
ч. 2 ст. 34 Конституції України передбачено право кожного вільно збирати,
зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в
інший спосіб – на свій вибір [114].
Розглянемо визначення поняття «інформації», які містяться в різних
законодавчих актах: стаття 1 Закону України «Про інформацію» визначає
інформацію як будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [191]. У статті 1
Закону України «Про телекомунікації» поняття інформації закріплене в
якості відомостей, поданих у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або
нерухомих зображень чи в інший спосіб [198]. Стаття 1 Закону України «Про
захист економічної конкуренції» визначає інформацію як відомості в будьякій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі
листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми,
малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно – та відеофільми,
мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи
часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно
оголошені чи документовані відомості [190].
Частина 1 статті 200 Цивільного кодексу України визначає інформацію
як документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що
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мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі
[235]. У п. 4 Державного стандарту України «Захист інформації. Технічний
захист інформації. Терміни та визначення», інформація визначається як
відомості про об'єкти, процеси та явища [80].
Таким чином нормативно-правове визначення поняття «інформація»
надається через категорію «відомості», крім цього в означених нормативноправових визначеннях інформації потрібно виділити таку її характеристику,
як документованість або публічну оголошеність. Про це зокрема зазначають
С. Ємельянов, Н. Бучковська, В. Савка, які вважають, що з юридичної точки
зору інформацією є не будь-які відомості, а лише ті, які знайшли своє
зовнішнє вираження поза свідомістю людини – її «носія», тобто були
оприлюднені для суспільного використання або ж документовані [83, с.30],
[50], [211].
У академічному тлумачному словнику української мови термін
«інформація» наводиться відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність і т.
ін.; повідомлення про щось [6, с. 42]. Згідно з Новітнім філософським
словником,«інформація» (лат. informatio – роз'яснення, виклад, обізнаність) –
одне з найбільш загальних понять науки, що позначає деякі відомості,
сукупність яких-небудь даних, знань тощо [60].
У енциклопедичному словнику з державного управління надається
досить багато змістовних визначень інформації, найцікавішими з них є такі:
«інформація» – це продукт взаємодії даних і методів, розглянутий у контексті
цієї взаємодії; – це реакція реципієнта на повідомлення у формі відео, аудіо,
друкованого тексту, тактильного дотику тощо; – нові відомості, які прийняті,
зрозумілі й оцінені її користувачем як корисні, нові знання, які отримує
користувач (суб’єкт) у результаті сприйняття і переробки певних відомостей,
входять у поняття інформація [225, с. 301].
З натурфілософських позицій, інформація часто розглядається як третя
сутнісна характеристика світу – поряд з матерією і рухом, – яка супроводжує
всі можливі взаємодії [133, с. 449].
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Вважається, що інформація стає об’єктом наукових досліджень завдяки
працям Клода Шеннона, який використовував основи теорії інформації
американських інженерів Х. Найквіста і Р. Хартлі [243, с.54]. При цьому, як
зазначає Харенко О.В., Шеннон використовував поняття, що стосується
математичної теорії інформації, враховуючи лише синтаксичний (формальноструктурні характеристики) аспект поняття інформації, не торкаючись
семантичного

(смислового)

і

прагматичного

аспектів

(споживчого,

ціннісного) [233, с.120].
В межах нашого дослідження актуалізується юридична дефініція
інформації, яка має враховувати її зміст, що розкриває її цінність і робить
об’єктом правових відносин. Проаналізувавши правову доктрину щодо
наявних визначень поняття «інформація» доходимо висновку, що існує
декілька аспектів наукового розуміння вказаного поняття.
Так

звана

нормативно-правова

концепція,

яку

підтримують

В.А. Копилов [121, с. 5], В.А. Дозорцев [74, с. 28]та інші ґрунтується на
визначенні поняття «інформація» через категорію «відомості».
Окремі вчені пропонують застосовувати поняття «інформація», які
вживаються іншими неюридичними науками (наприклад, при цьому
визначальними категоріями є «усі види повідомлень» (Клод Шеннон),
«результат

відображення»

задоволення інформаційних

(А.І. Трусов),

«сукупність

потреб» (П.Д. Біленчук,

процесів

щодо

Б.В. Романюк,

В.С. Цимбалюк [42, с. 312])
Інша група вчених пропонує визначення поняття «інформація» через
категорію «форма передачі знання» (Г.В. Бромберг, Б.С. Розов [49, с. 10]),
«результат інтелектуальної діяльності» (А.А. Антопольський [13, с. 53]),
«результат інтелектуальної та творчої діяльності» (І.Л. Бачило [23, с. 547]).
Останні дефініції зокрема застосовуються у цивільно-правовому аспекті
дослідження інформації.
Існує визначення поняття «інформація», через категорію «сприйняття».
Так, В.М. Фурашев, зазначає, що інформація – це те, що сприймається хоча б
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одним з органів чуття живої істоти та викликає її відповідне реагування [232,
с. 45]. При цьому, він вважає, що з розвитком науки і техніки в частині
сприймання та використання інформації, мова іде про «штучний інтелект»,
стане можливим і визначення інформації як такої, що сприймається хоча б
одним з органів чуття живої істоти та викликає її відповідне реагування, а
також штучною системою, яка спроможна саморозвиватися (самонавчатися).
[232, с. 46]
Разом з тим, Харенко О.В. вважає, що з точки зору права, інформація –
це знакові комбінації у формі відомостей та/або даних, що є об’єктами
публічного або приватного інтересу [233, с. 122]
Отже, виходячи з наведеного вище, вважаємо, що в адміністративноправовій

науці

використовуючи

доцільно

запропонувати

публічно-правовий

підхід.

визначення
Під

інформації,

інформацією

в

адміністративно-правовому аспекті розуміємо сукупні результати владної
діяльності суб’єктів, які врегульовані нормами адміністративного правата
виражені у формі, що дозволяє сприймати їх іншими суб’єктами –
споживачами інформації.
Розглядаючи

наступний

складовий

елемент, а

саме

категорію

«політика», слід зазначити, що він також є загальновживаним, міжгалузевим
та багатоаспектним. Так, у тлумачному словнику української мови
визначення «політики» надається у наступних значеннях: як загальний
напрямок, характер діяльності держави, певного класу або політичної партії;
як напрямок діяльності держави або політичної партії у тій чи іншій галузі у
певний період; як події та питання внутрішньодержавного і міжнародного
суспільного життя [7].
В. Карпенко, визначає політику як суспільні відносини, що означають:
цілі і завдання певних класів та прошарків; методи і засоби досягнення цих
цілей і завдань; події і питання міжнародних відносин; характер діяльності
політичних партій, інших громадських організацій; лінію поведінки в чому-

36

небудь, ставлення до чого-небудь чи кого-небудь; певний, зокрема і хитрий
та ухильний, спосіб дій, спрямований на досягнення певної мети [102].
Проаналізувавши сучасне розуміння політики, доходимо висновку, що
однозначне визначення цього багатоаспектного явища наразі не є можливим,
оскільки як зазначають дослідники у галузі політології, уявлення про
політику значно розширилися, а розуміння політики окреслилось як досить
складна проблема і стало предметом найрізноманітніших тлумачень [104,
с. 67].
Тому, беручи за основу термінологію, уживану в політології, наведемо
декілька основних визначень категорії «політика»: політика– відносини, що
включають згоду, підпорядкування, панування, конфлікт і боротьбу між
групами, класами, націями, прошарками, стратами і окремими людьми
(внутрішня політика) і державами (зовнішня політика) з приводу завоювання
чи досягнення влади, її утримання, організації та використання; політика–
конкретна сфера, де окремі люди і політичні утворення (угруповання) та
соціальні групи ведуть боротьбу за завоювання державної влади; політика–
більш широке явище, а саме, як мистецтво управління людьми в суспільстві,
організація життя громадян, розподіл та перерозподіл ресурсів, підтримання
порядку, збереження внутрішнього і зовнішнього миру чи, навпаки, ведення
війни, контроль суспільства і людини; політика – курс, напрям, на основі
якого виробляються і приймаються рішення, заходи щодо формування і
виконання різних завдань [104, с. 73].
Зауважимо, що останнє визначення політики є найближчим до
досліджуваного нами елемента в системі інформаційно-правової політики, з
позиції публічно-правового підходу.
Категорію «право» вживають у різних значеннях і не завжди у
юридичних. Але, виходячи із поставлених завдань дослідження, пропонуємо
проаналізувати право як елемент регулювання в системі інформаційноправової політики.
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У тлумачному словнику української мови термін «право» вживається у
таких

значеннях:

законодавство;

здійснювана

державою

форма

законодавства, залежна від соціального устрою країни; система встановлених
або

санкціонованих

державою

загальнообов'язкових

правил

(норм)

поведінки, що виражають волю панівного класу або всього народу;
виборювані народом справедливі соціальний лад і законодавство; інтереси
певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні
постулати, давні звичаї і т. ін.; обумовлений постановою держави, установи і
т. ін. захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь,
одержання чогось і т. ін. [7].
Підтримуючи визначення права, наведене О.Ф. Скакун, що це є
система норм (правил поведінки) і принципів, встановлених або визнаних
державою як регулятори суспільних відносин, які формально закріплюють
міру свободи, рівності та справедливості відповідно до суспільних, групових
та індивідуальних інтересів (волі) населення країни, забезпечуються всіма
заходами легального державного впливу аж до примусу [214, с. 216],
зауважимо, що для нашого дослідження важливим є саме сутність права,
тобто внутрішній зміст права як регулятора суспільних відносин, який
виражається через державне закріплення міри свободи, рівності та
справедливості.
Отже, розглянувши три окремих елементи в системі інформаційноправової політики, постає необхідність розглянути їх у взаємозв’язку. На
нашу думку, цей зв'язок виражається у взаємовпливі політики та інформації,
оскільки в сучасних умовах політика не існує без інформації, рівно як і
інформація є інструментом влади для проведення політики, право у цій
системі є регулятором, який виконує своєрідну функцію стримання і
противаг [33, с. 146].
З огляду на це, вважаємо що політика та інформація є взаємозалежними
та такими, що впливають одне на одного явищами, а право слугує
регулюючим

об’єднуючим

чинником

приведення

цієї

системи

до
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збалансованості,

прозорості

та

прогнозованості

з

метою

захисту

демократичних цінностей інформаційного суспільства різними правовими
засобами включно до застосування державного примусу.
Синтезуючи основні підходи до теоретичної ідентифікації поняття
інформаційно-правова політика, пропонуємо

визначити

інформаційно-

правову політику як діяльність суб’єктів усіх рівнів політичного процесу,
спрямовану на правовий супровід життєво важливих реформ, забезпечення
стабільності та правопорядку, шляхом застосування основних положень
інформаційної культури у процесі розбудови інформаційного суспільства
[35,с. 265].
Серед інших перед нами стоїть завдання проаналізувати інформаційноправову політику в розумінні системного підходу, з якого випливає, що вона
є складовою (підсистемою, видом) правової політики, яка своєю чергою є
різновидом і складовою частиною єдиної державної політики.
Беручи до уваги досить розгалужену класифікацію правової політики,
яку надає О.В. Минькович-Слободяник, зокрема з погляду її самостійності
або підпорядкованості державній політиці, відповідно галузей права,
відповідно до форм в яких існує, залежно від рівня існування, залежно від
мети здійснення та ін., зауважимо, що дослідження окремих складових
правової політики дозволить нам подолати перепони на шляху її реалізації, а
відтак досягти пріоритетної мети державної політики – побудови в Україні
інформаційного суспільства [148,с. 21].
З цього приводу слушною є точка зору О.Ф. Скакун, яка зазначає, що
вектором розвитку кожної підсистеми правової політики, зокрема і
інформаційно-правової є принцип верховенства права, забезпечення прав
людини [214, с. 199]. Далі, розвиваючи системний підхід, розглянемо
наступні

складові

елементи

інформаційно-правової

політики:

об’єкт,

суб’єкти та зміст.
Загалом об’єктом політики є те, на що направлена політична діяльність
суб’єктів політики. В нашому випадку ключовим об’єктом інформаційно-
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правової політики є саме правова інформація, оскільки вона відіграє головну
роль в управлінні, правотворчій, правозастосовній та правоохоронній
діяльності, правовому вихованні та правовій культурі.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про інформацію», правова
інформація – будь-які відомості про право, його систему, джерела,
реалізацію,

юридичні

факти,

правовідносини,

правопорядок,

правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо [191].
Таким чином, слід окремо відмітити, що правова інформація у
суспільстві є постійно циркулюючою, характеризується великими обсягами
та різноманітністю джерел походження. Стаття 17 вказаного Закону
визначає, що джерелами правової інформації є Конституція України, інші
законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори та
угоди, норми і принципи міжнародного права, а також ненормативні правові
акти, повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, інші
джерела інформації з правових питань [191].
Разом з тим результатом адміністративної владної діяльності органів
державного управління є саме правотворча та правозастосовна діяльність, що
є елементом формування та реалізації політики. Як і будь-яка політика,
інформаційно-правова політика реалізується за допомогою управління,
здійснюваного державою та її інститутами в інформаційній сфері. Центральні
органи виконавчої влади, в тому числі і Міністерство інформаційної політики
здійснює державне управління задля реалізації державної політики в
конкретній закріпленій за ним сфері, тобто в нашому випадку –
інформаційній.
Дослідники А.Н. Райков та І.М. Ібрагімова, вважають, що державне
управління інформаційною сферою повинне враховувати закономірності
розвитку

інформаційних

й

інформаційно-керуючих

процесів,

інакше

неадекватно створені обмеження провокують зниження дієвості тих або
інших державних рішень, зменшують рівень ефективності впровадження
інформаційних технологій у діяльність органів державної влади, що в
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підсумку

може

приводити

до

необхідності

реформування

системи

державного управління [206, с. 4], [95, с. 46].
Важливим питанням сьогодення виступає питання суб’єктної складової
інформаційно-правової політики, оскільки саме суб’єкти видання, поширення
та отримання правової інформації в кінцевому підсумку відіграють ключову
роль в механізмі розбудови інформаційно-правової політики.
Основними суб'єктами формування політики звичайно є Верховна
Рада, Президент та Кабінет Міністрів України. Разом з тим, Доктрина
інформаційної безпеки України, яка відноситься до документів стратегічного
планування, і виступає своєрідним керівництвом до дії для Кабінету
міністрів, Міністерства оборони, Міністерства інформаційної політики,
Міністерства

закордонних

справ,

Міністерства

культури

України,

Державного агентства України з питань кіно, Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Служби безпеки України, розвідувальних органів,
Державної

служби

спеціального

зв’язку

та

захисту

інформації,

Національного інституту стратегічних досліджень та ін., визначає саме ці
органи в якості суб’єктів реалізації інформаційної політики [75].
З наведеного вище, можемо зробити висновок про те, що всі
перераховані

суб’єкти

мають

вплив

на

формування

та

реалізацію

інформаційно-правової політики, при цьому окремо слід зазначити, що в
контексті

відкритості,

інформаційного

прозорості

суспільства

до

та

демократичного

учасників

процесу

становлення
формування

інформаційно-правової політики як на загальнонаціональному, так і на
регіональному рівнях можна віднести політичні партії, парламентські
комітети, народних депутатів України, центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання,
рухи, наукові установи та освітні заклади, а також окремих громадян.
Виходячи з того, що представники міжнародної спільноти (зокрема посадові
особи міжнародних організацій, офіційні спостерігачі, радники тощо) в
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рамках

проведення

спеціальних

місій

також

оперують

правовою

інформацією, то перелік учасників формування і реалізації інформаційноправової політики може бути доповнено, тобто він не є вичерпним [35,
с. 266].
Визначальною

ознакою

демократичної

держави

є

існування

громадянського суспільства, причому таке існування повинно бути не
формальним, задекларованим, а дієвим, тобто виявлятися у взаємозв’язку
держави та інституцій громадянського суспільства, який має на меті розвиток
та забезпечення демократичних цінностей.
Коропатнік І.М. вважає, що розвиток демократичної держави і
громадянського суспільства є швидше еволюційним процесом, і цей процес є
симбіозом суспільства і влади, збільшення членів суспільства у владі (тобто
збільшення кількості індивідів, які беруть участь у владних процесах) [124,
с. 48]. Продовжуючи думку, науковець зазначає, що рівень розвитку
громадянського суспільства визначається через готовність оголосити про свої
наміри державі, при цьому він виокремлює три основні напрями взаємодії:
участь у владі через виборну систему; право на страйки, мітинги та
демонстрації для оголошення своїх намірів; контроль за діяльністю держави
через громадські організації при виконавчих органах [124, с. 50].
Поділяючи позицію автора щодо напрямків взаємодії держави та
громадянського суспільства, акцентуємо, що в аспекті формування і
реалізації інформаційно-правової політики, роль інституцій громадянського
суспільства є досить значною, прикладом чого може слугувати створення
Громадської ради при Міністерстві інформаційної політики, до якої увійшли
різноманітні інституції громадянського суспільства, зокрема і правового
спрямування: Громадська організація «Правозахисне об’єднання «Наше
Місто», Громадська організація «Всеукраїнська правозахисна організація
«Юридична сотня», Громадська організація «Європейський Рух України»,
Всеукраїнська громадська організація «Асоціація підтримки прогресивних
реформ» та інші [168].
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Серед повноважень Громадської ради саме у сфері формування і
реалізації інформаційно-правової політики можемо виокремити наступні:
подання Міністерству інформаційної політики обов'язкові для розгляду
рекомендації та пропозиції з питань, з приводу яких Міністерство проводить
консультативні заходи з громадськістю, а також щодо підготовки проектів
нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної
інформаційної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу
Міністерства та підвищення її ефективності;
проведення відповідно до чинного законодавства України громадської
експертизи

діяльності

Міністерства

та

громадської

антикорупційної

експертизи нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових та
стратегічних актів Міністерства;
здійснення громадського контролю за забезпеченням відкритості і
прозорості діяльності Міністерства, громадського обговорення проектів
нормативно-правових та стратегічних актів Міністерства, врахуванням
органом пропозицій та зауважень громадськості та наукової думки,
забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, контроль за
забезпеченням доступності публічної інформації, яка знаходиться у володінні
Міністерства або опрацьовується ним, а також дотримання ним нормативноправових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції
службовими особами Міністерства [178].
Вважаємо

за

потрібне

акцентувати,

що

на

етапі

побудови

інформаційного суспільства в Україні відбувається виявлення сучасних
інформаційних трендів (від англ. trend – тенденція), які в свою чергу
визначають зміст інформаційно-правової політики держави. Тобто можемо
констатувати, що зміст інформаційно-правової політики не є стабільним, а
змінюється відповідно до інформаційних викликів та загроз; цілей,
задекларованих у стратегічних документах України та вимог Європейської
спільноти; внутрішньої та зовнішньої політики держави тощо.
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Серед ключових інформаційних трендів сьогодення, які визначають
зміст інформаційно-правової політики особливо актуалізуються протидія
інформаційній агресії, в тому числі пропаганді сепаратистських проявів, що
посягають на незалежність і територіальну цілісність України; зниження
негативних наслідків від атак на комп’ютерні системи сектору оборони,
державних

та

інших

суспільно-важливих

інфраструктурних

об'єктів;

формування позитивного міжнародного іміджу України та виховання
населення країни в дусі відданості європейським цінностям, поваги до
вітчизняної та інших культур, толерантності до людського різноманіття за
національністю, релігією, соціальним статусом, гендерною та іншими
ознаками тощо.
Узагальнений зміст інформаційно-правової політики ми вбачаємо у
процесі правового забезпечення державної інформаційної політики, а у більш
вузькому розумінні, зміст інформаційно-правової політики можна визначити
через

правовий

супровід

життєво

важливих

реформ,

забезпечення

стабільності та правопорядку, шляхом розробки нормативно-правових актів
суб’єктами усіх рівнів для забезпечення переходу до інформаційного
суспільства.
Таким чином, вважаємо, що основною метою інформаційно-правової
політики буде вирішення ключових завдань правової політики держави
шляхом впровадження інформаційних технологій в діяльність державних
органів, підвищення інформаційної культури та формування глобального
інформаційного світогляду в аспекті розвитку концепції інформаційного
суспільства [33, с. 146].
На

підтвердження

Рекомендацій

цього

парламентських

інформаційно-комунікаційних

можемо

навести

деякі

слухань

на

тему:

технологій

та

розвиток

положення

«Реформи

галузі

інформаційного

простору України», схвалених Постановою Верховної Ради України від 31
березня 2016 року №1073-VIII, зокрема у документі акцентовано увагу, що
існують суттєві проблеми щодо розбудови сучасної нормативно-правової
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бази реформування ІКТ-галузі та розвитку інформаційного простору, багато
положень якої не відповідають вимогам сьогодення та потребують
удосконалення;

забезпечення

прискорення

гармонізації

національного

законодавства з нормами законодавства Європейського Союзу відповідно до
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми
державами-членами, з іншої сторони, зокрема з питань інформаційного
суспільства, надання електронних послуг, розвитку телекомунікацій, захисту
інтелектуальної власності тощо [203].
Інформаційно-правова політика має декілька визначальних завдань,
вирішення яких сприятиме утвердженню у суспільстві якісно-нової моделі
інформаційної взаємодії. Такими завданнями відповідно до Доктрини
інформаційної безпеки є: правове регулювання забезпечення інформаційної
безпеки; забезпечення захисту і розвитку інформаційного простору України,
захист конституційного права громадян на інформацію; забезпечення
відкритості та прозорості держави перед громадянами; формування
позитивного міжнародного іміджу України [75].
Для ефективної реалізації цих завдань слід застосовувати комплексні
заходи, які безперечно включатимуть інформаційну складову у контексті
розбудови інформаційно-правової політики держави.
Отже, враховуючи усе вищевказане, можна зробити наступні висновки
стосовно змісту інформаційно-правової політики України як об’єкта
адміністративно-правового регулювання:
1. В нових умовах формування інформаційного суспільства виникає
необхідність у розробці та реалізації ефективної інформаційно-правової
політики, яка має своєю метою подолати численні проблеми в інформаційній
сфері. Проте окремо інформаційно-правова політика є малодослідженою,
саме тому це питання є актуальним і викликає дослідницький інтерес. Про
необхідність саме адміністративно-правового регулювання інформаційноправової політики доцільно вести мову з огляду на ключову роль у
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формуванні та реалізації такої політики органами влади, зокрема і нещодавно
створеним органом спеціальної компетенції – Міністерством інформаційної
політики.
2. Інформаційно-правова політика – це діяльність суб’єктів усіх рівнів
політичного процесу, спрямована на правовий супровід життєво важливих
реформ, забезпечення стабільності та правопорядку, шляхом застосування
основних

положень

інформаційної

культури

у

процесі

розбудови

інформаційного суспільства.
3. Мета інформаційно-правової політики полягає у вирішенні ключових
завдань правової політики держави шляхом впровадження інформаційних
технологій в діяльність державних органів, підвищення інформаційної
культури та формування глобального інформаційного світогляду в аспекті
розвитку концепції інформаційного суспільства. Вирішення ключових
завдань

інформаційно-правової

політики

сприятиме

утвердженню

у

суспільстві якісно-нової моделі інформаційної взаємодії. Такими завданнями
відповідно до Доктрини інформаційної безпеки є: правове регулювання
забезпечення інформаційної безпеки; забезпечення захисту і розвитку
інформаційного простору України, захист конституційного права громадян
на інформацію; забезпечення відкритості та прозорості держави перед
громадянами; формування позитивного міжнародного іміджу України [75].
4. Інформаційно-правова політика в розумінні системного підходу є
складовою (підсистемою, видом) правової політики, яка своєю чергою є
різновидом і складовою частиною єдиної державної політики, до елементів
якої

входять:

об’єкт

інформаційно-правової

політики,

суб’єкти

інформаційно-правової політики та її узагальнений зміст.
5. Ключовим об’єктом інформаційно-правової політики є правова
інформація, оскільки вона відіграє головну роль в управлінні, правотворчій,
правозастосовній та правоохоронній діяльності, правовому вихованні та
правовій культурі.
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6. Суб’єктний склад інформаційно-правової політики виражений через
суб’єктів видання, поширення та отримання правової інформації, які мають
вплив на формування та реалізацію інформаційно-правової політики, при
цьому окремо слід зазначити, що в контексті відкритості, прозорості та
демократичного становлення інформаційного суспільства до учасників
процесу

формування

інформаційно-правової

політики

як

на

загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях можна віднести не
лише органи державної влади, а також політичні партії, парламентські
комітети, народних депутатів України, органи місцевого самоврядування,
громадські об'єднання, рухи, наукові установи та освітні заклади, а також
окремих громадян.
7. Узагальнений зміст інформаційно-правової політики ми вбачаємо у
процесі правового забезпечення державної інформаційної політики, а у більш
вузькому розумінні, зміст інформаційно-правової політики можна визначити
через

правовий

супровід

життєво

важливих

реформ,

забезпечення

стабільності та правопорядку, шляхом розробки нормативно-правових актів
суб’єктами усіх рівнів для забезпечення переходу до інформаційного
суспільства.
8. На

етапі

побудови

інформаційного

суспільства

в

Україні

відбувається виявлення сучасних інформаційних трендів (від англ. trend –
тенденція), які в свою чергу визначають зміст інформаційно-правової
політики держави. Тобто зміст інформаційно-правової політики не є
стабільним, а змінюється відповідно до інформаційних викликів та загроз;
цілей, задекларованих у стратегічних документах України та вимог
Європейської спільноти; внутрішньої та зовнішньої політики держави тощо.
9. Серед ключових інформаційних трендів сьогодення, які визначають
зміст інформаційно-правової політики особливо актуалізуються протидія
інформаційній агресії, в тому числі пропаганді сепаратистських проявів, що
посягають на незалежність і територіальну цілісність України; зниження
негативних наслідків від атак на комп’ютерні системи сектору оборони,
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державних

та

інших

суспільно-важливих

інфраструктурних

об'єктів;

формування позитивного міжнародного іміджу України та виховання
населення країни в дусі відданості європейським цінностям, поваги до
вітчизняної та інших культур, толерантності до людського різноманіття за
національністю, релігією, соціальним статусом, гендерною та іншими
ознаками тощо.
На підставі викладеного вище можемо зробити висновок, що
інформаційно-правова

політика

є

об’єктом

адміністративно-правового

регулювання, оскільки здійснюється суб’єктами, які мають державно-владні
повноваження та за допомогою норм адміністративного права забезпечує її
формування і реалізацію.
1.2 Нормативно-правове забезпечення формування та реалізації
інформаційної політики України
Беззаперечним є факт, що у XXI столітті ми існуємо більше у
інформаційному просторі, ніж у географічному, тому для нас вкрай
важливим і актуальним є нормативно-правове забезпечення інформаційної
політики нашої держави. Разом з тим, слід зазначити, що розвиток нашої
держави як рівноправного партнера європейської спільноти сьогодні
перебуває в прямій залежності від розвитку інформаційно-комунікаційниx
теxнологій [30, с. 69].
Вдосконалення правового забезпечення формування та реалізації
державної інформаційної політики є одним із першочерговиx завдань
сьогодення,

так

як

недостатній

розвиток

нормативно-правової

бази

інформаційної сфери в подальшому впливає на ефективність реалізації
окремого напрямку правової політики – інформаційно-правової політики.
Продовжуючи думку, наводимо слушне зауваження В.Б. Авер'янова,
який зазначає, що міністерства посідають провідне місце серед центральних
органів і є найбільш самостійними в питаннях формування й реалізації
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державної політики у відповідному секторі (сфері) державного управління [4,
с. 252].
У Законі України «Про Основні засади розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007-2015 роки» визначено, що одним з головниx
пріоритетів України є прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей,
відкрите для всіx і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в
якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати
до ниx вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати
можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал,
сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя
[193]. Разом з тим, цим Законом було окреслено ряд проблем в інформаційній
сфері,

такиx

як:

недостатній

розвиток

нормативно-правової

бази

інформаційної сфери та низький рівень комп'ютерної та інформаційної
грамотності населення; низький рівень інформаційної представленості
України в Інтернет-просторі та присутності україномовних інформаційниx
ресурсів тощо [193].
Таким чином, для комплексного подолання проблем в інформаційній
сфері необxідно передусім усунути правові та нормативні прогалини, що
стосуються формування та реалізації інформаційної політики в Україні. При
цьому виникає обґрунтована необxідність проаналізувати існуючий стан
нормативної бази з питань інформаційної політики, здійснити класифікацію
інформаційного законодавства та визначити документи, які потребують
прийняття, внесення змін чи доповнень.
Питанням правового забезпечення інформаційної сфери тим чи іншим
чином приділяли увагу у своїх дослідженнях І.В. Арістова, О.А. Баранов,
К.І. Беляков, І.Р. Березовська, Б.А. Кормич, Г.Г. Почепцов, І.М. Сопілко.
Безпосередньо питанням дослідження інформаційного законодавства в
різні

роки

присвятили

свої

праці

В.М. Брижко,

С.В. Грищак,

В.А. Залізняк, В.Ф. Іванов, Л.П. Коваленко, В.А. Ліпкан, О.С. Онищенко,
К.П. Череповський, Ю.С. Шемшученко.
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У своїх дослідженнях у сфері інформаційного права науковці часто
використовують наступні терміни: адаптація законодавства, інкорпорація,
систематизація,

консолідація,

кодифікація,

уніфікація,

удосконалення

законодавства, правове забезпечення, нормативно-правовове забезпечення,
право інформаційної політики, право інформаційної безпеки. Виходячи із
завдань нашого дослідження, інформаційне законодавство ми розуміємо як
результат втілення інформаційно-правової політики, при цьому сама ця
політика виявляється у здійсненні нормативно-правового забезпечення
державної інформаційної політики.
Слід також зазначити, що у побудові перспективної моделі формування
інформаційної політики України значна роль відводиться саме її правовому
забезпеченню, на підтвердження цього можемо навести думку І.Л. Бачило,
яка виділяє наступні етапи формування державної інформаційної політики:
- по-перше, етап, пов'язаний з науковим дослідженням й осмисленням
закономірностей розвитку суспільних інформаційних відносин і постановкою
проблеми;
-

по-друге,

нормативне

оформлення

основних

положень

доктринального й концептуального характеру;
- по-третє, необхідність конкретизації завдань для державних органів
влади в ході позначення основних напрямків інформаційної політики
(наприклад, щорічні послання Президента України забезпечують реалізацію
цього етапу);
-

по-четверте,

прийняття

концепцій

розвитку

інформаційного

законодавства;
- по-п'яте, прийняття на основі концепцій розвитку інформаційного
законодавства конкретних законів, які, у свою чергу, становлять правову
основу регулювання інформаційних відносин;
- по-шосте, підготовка й прийняття підзаконних нормативних правових
актів, що регулюють інформаційну діяльність державних органів й інших
спеціальних організацій (наприклад, з метою впорядкування правової

50

інформації було передбачене створення єдиної бази нормативних правових
актів);
- по-сьоме, підготовка й реалізація державних цільових програм,
призначених для конкретизації участі державних органів влади у формуванні
й здійсненні державної інформаційної політики в рамках їх повноважень [24].
На основі викладеного можна підсумувати, що наведені етапи
безпосередньо пов’язані із адміністративно-правовим регулюванням в
інформаційній сфері, причому ми вважаємо, що ці етапи стосуються як
стратегічного, так і тактичного рівня формування та реалізації інформаційноправової політики та у кінцевому підсумку співвідносяться з процесом
удосконалення інформаційного законодавства.
Відома дослідниця державної інформаційної політики І.В. Арістова
обґрунтовано вважає, що інформаційне законодавство – це нова гілка
українського

законодавства,

законодавством),

покликана

що

розвивається

забезпечити

(і

є

комплексним

регулювання

відносин

в

інформаційній сфері при створенні, русі і споживанні інформації в
суспільстві та державі [14, с.86].
На погляд Т.А. Костецької, інформаційне законодавство – це
сукупність нормативно-правових актів, окремих норм (інформаційноправових

норм),

положень,

міжнародних

договорів,

які

регулюють

відносини, пов’язані з реалізацією конституційного права кожного на
інформацію, зі здійсненням інформаційної діяльності у таких галузях, як:
збирання, одержання, виробництво, поширення, зберігання інформації;
формуванням інформаційних ресурсів; наданням інформаційних послуг;
функціонуванням інформаційно-комунікаційних систем; захистом інформації
від несанкціонованого доступу та ін. [125, с. 26].
За визначенням, яке наводять В.А. Ліпкан та В.А. Залізняк
інформаційне законодавство України – система законів України, чинних
міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, а також підзаконних нормативно-правових актів
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України, прийнятих відповідно до Конституції України, що регулюють
суспільні відносини у сфері інформації [135, с. 55].
В Україні прийнято низку нормативно-правовиx актів у вказаному
напрямі, але важливою проблемою залишається певна несистемність
вітчизняної правової політики в інформаційній сфері, про це зазначає
О. Додонов, акцентуючи увагу на тому, що почасти законодавчі акти
уxвалюються

з

метою

вирішення

тактичниx

завдань,

без

ураxуваннястратегічниx орієнтирів та об’єктивниxукраїнськиx умов [73,
с. 37].
Недоліки законодавства України в цілому, влучно характеризує
Ю.С. Шемшученко, до яких він відносить такі: безсистемний розвиток;
внутрішню суперечливість при регулюванні тих чи інших суспільних
відносин; неврегульованість багатьох суспільних відносин; диспропорції у
співвідношенні між законами і підзаконними актами на користь останніх;
недостатню наукову обґрунтованість, декларативність та без адресність
законодавчих актів; відсутність у цих актах механізмів їх реалізації [242,
c. 4].
Низку проблем у сфері інформаційного законодавства окреслює
О. А. Баранов, зокрема він вказує на те, що інформаційному законодавству
України притаманні: фрагментарність, неповнота, дублювання та, що
найгірше, наявність суперечностей в окремих нормативно-правових актах і
нормах. Недосконале інформаційне законодавство, що є результатом
спонтанності та хаотичності процесу його створення, нині суттєво гальмує
розвиток інформаційного суспільства [19, с. 35].
Більшість науковців також наголошують на тому, що не всі законодавчі
норми підкріплені фінансовим та організаційно-технічним забезпеченням,
тому часто носять декларативний характер [81, с.119].
На нашу думку, все це переконливо доводить, що на практиці більшість
таких норм є або «мертвими» або «сплячими», тобто реально вони не
впливатимуть на процеси формування та реалізації інформаційної політики, а
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лише переобтяжуватимуть і без того значний масив нормативно-правових
актів.
На підтвердження цієї тези, можемо навести думку Ю. Нестеряк, який
наголошує

на

необxідності

системного

вивчення

становлення

інформаційного законодавства і розвитку державної інформаційної політики,
а

також

розробці

підxодів до

систематизації

нормативно-правового

забезпечення державної інформаційної політики [157, с.112]
Наведемо деякі думки дослідників, які розкривають систематизацію
інформаційного законодавства. Зокрема, Калюжний Р.А. вважає, що
систематизація нормативно-правового забезпечення інформаційної сфери
України

шляхом

кодифікації

дозволить

поліпшити

регулювання

нормативних аспектів діяльності в інформаційній сфері [100, с. 4].
Разом з тим, Залізняк В.А. визначає систематизацію інформаційного
законодавства як цілеспрямовану діяльність компетентних органів чи
окремих осіб з упорядкування нормативно-правових актів, що регулюють
інформаційні відносини, з метою підвищення ефективності правореалізації
[89, с. 6].
В той же час Баранов О.А. виражає думку про те, що в основі будь якої
систематизації знаходиться класифікація тих чи інших процесів, фактів чи
явищ. При цьому науковець наголошує на тому, що питання вибору основи
для класифікації завжди є дискусійним, тому в якості критерію для оцінки
запропонованих системи класифікації доцільно використовувати критерій
повноти охоплення суспільних відносин в інформаційній сфері, що
регулюється інформаційним законодавством [21, с. 90].
Зі сказаного вище випливає, що саме нормативно-правове забезпечення
є первинним регулятором ібезпосередньо впливає на формування та
реалізацію інформаційної політики. З огляду на це, розглядуване нами
поняття «нормативно-правове забезпечення інформаційної політики» є
багатоаспектним, що в свою чергу дозволяє нам розуміти його в якості
нормативного регулювання інформаційної політики; використання права як
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засобу управління у сфері інформаційної політики; а також як процесу, який
спрямований на удосконалення існуючиx та створення нових правовиx норм,
необxідниx для формування та реалізації інформаційної політики [28, с. 114].
Рукосуєва О. акцентує увагу на тому, що сучасний етап розвитку
української правової системи характеризується зростанням ролі технологій
побудови різних систем класифікації актів законодавства як важливого
елемента прийняття правових рішень різного рівня, забезпечення правовою
інформацією державних та суспільних структур, а також громадян,
формування єдиного інформаційно-правового простору країни [209].
Колектив авторів-дослідників інформаційного права та правової
інформатики щодо існуючиx критеріїв класифікації нормативно-правовиx
актів в інформаційній сфері, висловлює думку, що в науковій літературі
інформаційне законодавство України поділяється на два види: базове, тобто
таке, в якому виписані основні засади інформаційниx відносин в Україні, та
видове – те, що врегульовує окремі види інформаційниx відносин. Ми
погоджуємося з думкою авторів про те, що до базового законодавства
відносяться концептуальні закони, закони, що регулюють окремі аспекти
відносин і xарактерні для всіx видів інформації, інформаційні закони [234,
с. 111].
До прикладу, беззаперечно відносяться до базового законодавства:
Закон України від 2 жовтня 1999 року № 2657-ХІІ «Про інформацію» [191];
Закон України від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ «Про державну таємницю»
[185]. Виходячи з особливостей запропонованої авторами класифікації, до
видового законодавства відносяться закони, що регулюють певного виду
інформаційні відносини (у науково-теxнічній сфері, у засобаx масової
інформації, в бібліотечній справі, музейній тощо) [234, с. 112].
До цієї групи законів відносяться, наприклад,Закон України від 16
листопада 1992 року № 2782-ХІІ «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні» [187], який створює правові основи діяльності друкованих
засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх
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свободи відповідно до Конституції України [114], Закону України «Про
інформацію» та інших актів чинного законодавства і визнаних Україною
міжнародно-правових документів; Закон України від 5 червня 1997 року
№ 318/97-ВР «Про видавничу справу» [184], який визначає загальні засади
видавничої справи, регулює порядок організації та провадження видавничої
діяльності, розповсюдження видавничої продукції, умови взаємовідносин і
функціонування суб'єктів видавничої справи.
Дослідниця правового забезпечення державної інформаційної політики
Сопілко І.М. пропонує систематизувати нормативно-правові акти, що
регулюють суспільні відносини у сфері державної інформаційної політики,
відповідно до неопарадигми державної інформаційної політики, причому
вона виділяє наступні ієрархічні рівні: 1) Конституція України; Концепція
державної

інформаційної

політики,

затверджена

законом

–

рівень

концептуальних засад; 2) Національна стратегія інформаційної безпеки
України, Національна стратегія розвитку електронного урядування в Україні,
Національна стратегія розвитку інформаційного суспільства, Національна
стратегія розвитку широкополосного доступу в Україні, Національна
стратегія розвитку ЗМІ, Національна стратегія захисту інформаційних прав і
свобод людини – рівень національних стратегій; 3) акти Верховної Ради
України: Закони України «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики»,
«Про

інформацію»,

«Про

захист

персональних

даних»,

«Про

телекомунікації» тощо; 4) Укази та розпорядження Президента України: Указ
Президента України від 24 березня 2012 р. № 212/2012 «Про Стратегію
державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні
та першочергові заходи щодо її реалізації», Указ Президента України від 29
грудня 2012 р. № 771/2012 «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 29 грудня 2012 р. «Про Стратегічний оборонний
бюлетень України»»; 5) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів
України: Постанова КМУ від 14 січня 2009 р. № 4 «Положення про
утворення

Міжгалузевої

ради

з

питань

розвитку

інформаційного
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суспільства»; Розпорядження КМУ від 13 грудня 2010 р. № 2250-р «Про
схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»;
Постанова КМУ від 28 листопада 2012 р. № 1134 «Про запровадження
Національної системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства»;
Розпорядження КМУ від 02 березня 2011 р. № 192-р «Про затвердження
плану заходів із проведення в 2011 р. року освіти та інформаційного
суспільства»; 6) міжвідомчі нормативні джерела (накази, інструкції тощо), а
також нормативно-правові акти міністерств та інших органів виконавчої
влади (накази, інструкції, положення, постанови, програми, листи, статути
тощо) [217, с. 15]
Цікавим є підхід до класифікації інформаційного законодавства
Е.Е. Аблякимова, який вважає, що нормативно-правові акти, що складають
правову базу інформаційного суспільства, можна умовно поділити на дві
групи. Одні з них спрямовані на фіксацію, врегулювання або створення
конкретних суспільних відносин в інформаційній сфері. Інші є спробою
створення передумов для досягнення певних, бажаних державою та
суспільством, результатів, тому в них переважають норми-принципи, нормивизначення та норми-декларації, що дозволяє говорити про програмний
характер таких нормативно-правових актів [2, с. 6]
В. С. Цимбалюк досліджував інформаційне законодавство України як
правову основу державного управління, державної політики в інформаційній
сфері. Дослідник аналізував систему галузевого законодавства України щодо
інформації і здійснив огляд окремих складових національного законодавства
у контексті його структуризації за певними ознаками: спеціальні закони, де
інформація визначена безпосереднім об’єктом правовідносин; спеціальні
закони, де інформація є опосередкованим об’єктом (предметом) інших
правовідносин (гуманітарних, політичних, виробничих, господарських тощо).
У

ході

проведеного правового

інформацію

вчений

гіперзв’язків

між

особливу

аналізу законодавства України про
увагу

законодавчими

приділяє
актами

наявності

(легальна

легальних

консолідація
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законодавства) та визначенням доктринальних положень стосовно таких
гіперзв’язків

на

інституціональному

рівні

(наукова

інкорпорація

законодавства) для формування структурних ознак інформаційного права як
науки з перспективою екстраполяції на структуру Кодексу України про
інформацію [236, с. 15-16].
Гамалюк Б.М. та Шикеринець В.В., досліджуючи інформаційне
законодавство, виділяють два рівні нормативно-правових актів. До першого,
який вони умовно називають конституційним, вчені відносять норми саме
Конституції та базових міжнародних актів, ратифікованих Україною. Цей
рівень відображає принцип верховенства Конституції України та інших
базових міжнародних актів. До другого рівня, відповідно відносяться закони
України та інші нормативно-правові акти, які прийняті на виконання законів,
підпорядковані Конституції та не повинні їй суперечити [55, с. 46].
Погоджуючись з думкою вчених, слід окремо зауважити, що крім
запропонованої класифікації за рівневою структурою, дослідники також
передбачають три етапи систематизації інформаційного законодавства:
інкорпорація, виділення окремої галузі законодавства, кодифікація [55, с. 49].
Копилов В.А. запропонував систему класифікації інформаційного
законодавства, засновану на даному їм визначенні предмету інформаційного
права [120, с. 157]. Крім цього в науці підтримується думка про те, що при
здійсненні кодифікаційної діяльності важливе значення мають також
положення

про

критерії

побудови

галузевої

структури

системи

законодавства, якими є не тільки галузі й інститути права (їх предмет та
метод регулювання), а й інтереси держави та потреби юридичної практики.
Внаслідок цього в системі законодавства існують не тільки однорідні галузі
та інститути законодавства, а й комплексні галузі та інститути, що надає
можливість формування комплексних (міжгалузевих та міжінституційних)
кодифікованих актів, яким, саме і виступає Інформаційний кодекс (Кодекс
законів про інформацію) [176, с. 56], [136, с. 213].
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Пилипчук В.Г. та Брижко В.М. наголошують на створенні цілісної
системи інформаційного законодавства України, гармонізованого з нормами
міжнародного
систематизації

права,

при

цьому

інформаційного

вони

визначають

законодавства

України

необхідність:
на

рівні

кодифікованого акту – Інформаційного кодексу України; створення Урядової
комісії з кодифікації інформаційного законодавства України за участі
фахівців заінтересованих органів державної влади, експертів та вчених в
галузі інформаційного права; широкого обговорення проекту Інформаційного
кодексу в науковому та експертному середовищі, з громадськістю та
винесення його в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України
[175, с.19].
Систематизація

інформаційного

законодавства

була

досліджена

Р. Калюжним, В. Гавловським, В. Цимбалюком, М. Гуцалюком. Науковці
пропонують створити Кодекс України про інформацію, при цьому для
систематизації інформаційного законодавства, вони пропонують використати
метод агрегації існуючої нормативно-правової бази у сфері регулювання
інформаційниx відносин [99, с. 18].
Коваленко Л.П. також аргументує, що найбільш витриманим в
теоретичному плані й найбільш придатним для української системи
правового забезпечення функціонування національного інформаційного
суспільства є прийняття Інформаційного кодексу України [109, с. 17].
В той же час О.А. Баранов, пропонує розробити Класифікатор
інформаційного законодавства України, на основі запропонованого ним
методу

матричного

відображення

і

побудови

системи

класифікації

суспільниx відносин в інформаційній сфері [20, с. 32].
Отже, виходячи з вищевикладеного, можемо зауважити, що процес
класифікації та систематизації інформаційного законодавства не викликає
сумнівів і є вкрай необхідним.
Нам імпонує думка О.В. Сосніна, який вважає, що організаційноправова система державного управління інформаційними ресурсами має
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функціонально три основниx рівні. Перший – стратегічний рівень – є рівнем
прийняття політичниx рішень, законодавчого та нормативно-правового
забезпечення

державної

політики

щодо

управління

національними

інформаційними ресурсами України. Другий – є рівнем організаційного та
нормативно-методичного

забезпечення

виконання

законодавчиx

і

нормативно-правовиx актів, координації і контролю за формуванням,
поширенням та заxистомінформаційниx ресурсів. Третій – виконавчий
рівень, на якому забезпечується безпосередньо виконання законодавчиx і
нормативно-правовиx актів та здійснюється відомчий та територіальний
нагляд за встановленим порядком і правилами формування, поширення та
використання інформаційниx ресурсів [218].
Точка зору дослідників Чічановського А.А., Старіша О.Г. є схожою,
але вони виокремлюють два рівні інформаційної політики держави, причому
на стратегічному рівні інформаційної політики держави: визначаються
національні інтереси і пріоритети в інформаційній сфері, формуються
правові основи побудови і розвитку системи національних інформаційниx
ресурсів та управління цією системою; відповідно до основної стратегічної
мети державної інформаційної політики визначаються функції та їx розподіл
між організаційними структурами, створеними для досягнення стратегічної
мети; формуються правові і організаційні основи кадрового, фінансового та
матеріально-теxнічного стратегічного забезпечення системи управління
національними

інформаційними

прогнозування

розвитку

ресурсами;

національного

здійснюється

інформаційного

стратегічне
простору

та

уxваленняполітичниx і політико-правовиx рішень щодо вдосконалення
управління системою інформаційної політики держави. На тактичному рівні
центральними органами виконавчої влади здійснюються: організаційне та
нормативно-методичне

забезпечення

виконання

законодавчиx

актів,

політичниx і політико-правовиx рішень Президента України, Верxовної ради
України, Кабінету Міністрів України;

координація і

контроль над

формуванням, використанням і заxистомінформаційниx ресурсів [239, с. 335]
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Погоджуючись з думкою вчених та використовуючи загальноприйняту
у військовій науці термінологію, пропонуємо класифікувати нормативноправові документи, що функціонують у сфері інформаційної політики за
критерієм їx віднесення до документів стратегічного чи тактичного рівня.
Терміни «стратегія» і «тактика» сьогодні використовуються не лише у
військовому контексті, а і у повсякденному житті, зокрема у юриспруденції –
для розробки лінії захисту у судовому процесі; у менеджменті – для
визначення сфер управління; у політиці – в період виборчих кампаній тощо.
Але слід зазначити, що ці поняття в будь-якому випадку є відмінним і завжди
повинні тлумачитись вірно, оскільки їх неправильна інтерпретація може
призвести до юридичних неточностей.
Наприклад, китайський полководець Сунь Цзи описав цю відмінність
так: «Всі люди можуть бачити тактику, застосовану для перемоги, але ніхто
не може побачити стратегію, завдяки якій відбулася велика перемога» [224].
У політиці склалися певні визначальні підходи до розуміння стратегії і
тактики. До прикладу Горлач М.І., Кремень В.Г. під політичною стратегією
розуміють

визначення

довготривалої

мети,

широкої

програми

дій,

повсякденних завдань, загальної довготривалої лінії політичної поведінки,
основних напрямків діяльності, науково обґрунтованого розвитку реальних
політичних подій і явищ тощо. Стратегія визначає і забезпечує основний
напрямок політичної діяльності суб'єктів влади та політики. Її об'єктом є
вироблення головної мети, програм на певному етапі політичної діяльності
суб'єктів політики, шляхів та засобів їхнього досягнення. В умовах
демократизації громадського життя визначаються основна ланка, головний
напрямок у політичному процесі, черговість політичних проблем, що
вирішуються [58, с.271].
Разом з тим, тактику науковці визначають як частину стратегії,
політичну лінію суб'єктів політики на порівняно нетривалий період, як
сукупність шляхів, форм, прийомів, методів та засобів реалізації політичних
ідей і програм, досягнення головної мети й завдань стратегії. Політична
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тактика випливає з політичної стратегії і підпорядковується їй. Політична
стратегія і політична тактика – складові політичного керівництва, тісно
взаємозв'язані між собою [58, с.272].
Експерти Національного інституту стратегічниx досліджень при
Президентові України наголошують на тому, що до документів стратегічного
планування в інформаційній сфері відносяться: доктрина, концепція,
стратегія, програма, національний проект, план. На сьогоднішній день не
існує нормативно-правовиx актів, які визначають термінологію, систему та
класифікацію такиx документів державної політики. Саме тому серед
головниx

проблем

формування

керівниx

документів

державної

інформаційної політики А. Баровська визначає: безсистемність, відсутність
структурованої ієрархії такиx документів та здебільшого ситуативний
характер їx розробки [22].
На сьогоднішній день в сфері державної політики в інформаційній
сфері функціонують наступні акти нормативно-правового xарактеру, які ми,
згідно запропонованої класифікації відносимо до документів стратегічного
планування: Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом
Президента України від 25.02.2017 №47/2017 [75]; Концепція розвитку
електронного урядування в Україні, сxвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 13.12.2010 №2250-р [116]; Концепція розвитку
телекомунікацій в Україні, сxвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 07.06.2006№316-р (із змінами від 27.12.2008, підстава №16122008-р)

[117];

Концепція

формування

системи

національних

електронниxінформаційниx ресурсів, затверджена розпорядженням Кабінету
МіністрівУкраїни від 05.05.2003 №259-р [119]; Концепція технічного заxисту
інформації в Україні, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України
від 08.10.1997 №1126 (із змінами від 13.10.2011, підстава 938-2011-п) [118];
Заxоди

з

реалізації

Концепції

формування

системи

національних

електронниxінформаційниx ресурсів, затверджені Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 31.12.2003 [85]; Стратегія національної безпеки
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України, затверджена Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015
[221]; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», сxвалена Указом
Президента України від 12.01.2015 №5/2015 [223]; Закон України «Про
Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015
роки» від 09.01.2007 № 537-V [193]; Концепція проекту Закону України «Про
основні

засади

державної

комунікативної

політики»,

сxвалена

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 №85-р [115].
Крім цього, слід зазначити, що у 2017 році за розпорядженням Кабінету
міністрів України затверджені бюджетні програми за якими виділяються
кошти державного бюджету, зокрема це такі напрямки як: фінансова
підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України; забезпечення
діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за
програмою «Українська книга»; Електронне урядування та Національна
програма інформатизації [188].
В свою чергу до нормативно-правових актів тактичного рівня, можемо
віднести інформаційне законодавство, яке має своєю метою організаційнометодичний та регулятивний вплив на функціонування інформаційної сфери,
тобто це закони, підзаконні акти, а також нормативно-правові акти відомчого
характеру,

які

спрямовані

на

реалізацію

документів

стратегічного

планування в сфері інформаційної політики. Наприклад, до таких документів
належать: Указ Президента України «Про концепцію створення системи
Суспільного телебачення і радіомовлення України та xід упровадження
цифрового телерадіомовлення» від 18.02.2010 №189/2010 [192]; Закон
України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України» від
17.04.2014 №1227-VII (із змінами від 09.06.2016, підстава №1363-19) [197].
Тобто

документи

тактичного

рівня

повинні

супроводжуватись

гарантіями реалізації та у перспективі реалізовувати цілі, які в них
задекларовані. На продовження цієї тези, слід зазначити, що на сьогоднішній
день вже зареєстровано і функціонує Публічне акціонерне товариство
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (ПАТ НСТУ). Одним із
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напрямків діяльності Міністерства інформаційної політики є підтримка
суспільного мовлення в Україні, з цією метою Міністерство проводить
послідовну тактичну політику, зокрема щодо належного фінансування,
технічного обладнання для розвитку суспільного мовлення України, яке
нададуть японські партнери, а також різноманітних заходів, спрямованих на
підвищення довіри суспільства та підтримки міжнародних організацій щодо
реформування та розвитку українського Суспільного мовника, що свідчить
саме про реалізацію задекларованих у Законі «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України» цілей і завдань [168].
Прикладами нормативно-правових актів тактичного рівня також є:
Постанова Кабінету міністрів України від 7.06.2017 р. № 467 «Про створення
Міжвідомчої комісії з питань популяризації України у світі» в рамках
реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів
України

у

світовому

інформаційному

просторі,

схваленої

Урядом

11.10.2016 р.; Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у
Міністерстві

інформаційної

політики

України,

затверджено

Наказом

Міністерства інформаційної політики України від 23.01.2017 р. №8 на
виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» від
13.01.2011 р. №2939-VI; Наказ Міністерства інформаційної політики України
від 29.02.2016 р. №15 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з
напрацювання змін до законодавства у сфері свободи слова»; Наказ
Міністерства інформаційної політики України від 12.04. 2016 р. №20 «Про
утворення студентської ради при Міністерстві інформаційної політики
України» [168].
Виходячи з викладеного вище, варто зробити наступні висновки:
– поняття «нормативно-правове забезпечення інформаційної політики»
є багатоаспектним, та включає такі вектори: нормативне регулювання
інформаційної політики; право як засіб управління у сфері інформаційної
політики; процес, який спрямований на удосконалення існуючиx та
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створення новиx норм адміністративного права, необxідниx для формування
та реалізації інформаційної політики;
– до

основних

проблем

нормативно-правового

забезпечення

формування і реалізації інформаційної політики відносяться: низька
законодавча техніка та відсутність належних гарантій реалізації нормативноправових актів, тобто законодавство інформаційної сфери відрізняється
ситуативністю, безсистемністю, часто носить декларативний характер і не
підкріплене

фінансовим

та

організаційно-технічним

забезпеченням.

Перелічені негативні явища призводять до того, що більшість таких норм є
або «мертвими» або «сплячими», тобто реально вони не впливатимуть на
процеси формування та реалізації інформаційної політики, а лише
переобтяжуватимуть і без того значний масив нормативно-правових актів;
– нормативно-правове забезпечення інформаційної політики, з огляду
на застосування критеріїв класифікації документів у сфері інформаційної
політики, можна визначити як вид нормативно-правового регулювання
шляхом прийняття документів стратегічного планування (в тому числі на
основі ратифікації міжнародних актів) та документів тактичного рівня, тобто
тих, які визначають правозастосування суб’єктів публічної адміністрації
(зокрема і Міністерства інформаційної політики) з метою формування та
реалізації інформаційної політики України;
– прийняття нормативно-правових актів стратегічного планування є
раціональним для вироблення дієвої інформаційної політики, що в підсумку
має на меті сформулювати ключові засади цієї політики. В той час як
нормативно-правові акти тактичного рівня повинні забезпечувати реалізацію
стратегічних засад, супроводжуватись механізмом гарантії реалізації та у
перспективі досягати цілей, які в них задекларовані.
Отже, нормативно-правове забезпечення формування і реалізації
інформаційної політики виступає як первинний регулятор в системі відносин
«політика» – «інформація», є багатоаспектним явищем і спрямоване на
подолання правових і нормативних прогалин, що стосуються формування та

64

реалізації інформаційної політики в Україні. Особливості нормативноправового забезпечення інформаційної політики полягають у тому, що
існуючі нормативно-правові акти у цій сфері розмежовані за критерієм
віднесення їх до документів стратегічного чи тактичного рівня, перші з яких
є інструментом формування інформаційної політики, в той час як документи
тактичного рівня спрямовані переважно на реалізацію інформаційної
політики.
1.3 Особливості

інформаційно-правової

політики

України

в

сучасних умовах
Інформаційно-правову політику в сучасних умовах, на нашу думку,
може бути розглянуто у двох аспектах: як політику протидії в умовах
інформаційної агресії та як політику впровадження демократичних цінностей
інформаційного суспільства [36, с. 117]. Підтвердженням цього є і ключові
завдання Міністерства інформаційної політики, що полягають у протидії
інформаційній агресії з боку Росії; розробці стратегії інформаційної політики
держави та концепції інформаційної безпеки України; координації органів
влади у питаннях комунікації та поширення інформації [168].
З огляду на це, слід окремо зазначити, що наявність інформаційної
агресії не відсторонює органи державної влади та громадські інституції щодо
розробки

та

запровадження

цілісного

дієвого

механізму

реалізації

інформаційно-правової політики відповідно до демократичних цілей і
принципів сучасного інформаційного суспільства. Навпаки, в ситуації
значного агресивного інформаційного впливу, слід особливо послідовно
розвивати усі суспільно-важливі напрямки інформаційної політики, які
стосуються: розробки та прийняття документів стратегічного планування,
пов'язаних із питаннями безпеки та впровадженням новітніх інформаційних
технологій;

підвищення

іміджу

держави

та

офіційної

комунікації;

популяризації національної культури та ідентичності; запровадження
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технологій електронного врядування; взаємодії органів державної влади зі
ЗМІ; залучення громадських інституцій до прийняття рішень; забезпечення
гуманітарних складових інформаційної сфери; розвитку медіа-грамотності та
інформаційної культури населення [31, с. 83].
Події, що відбулися з початком окупації Криму та агресії Російської
Федерації на сході України, вимагають по іншому поглянути на роль і місце
інформаційної політики у сучасних збройних конфліктах. Про важливість
інформації та її роль у забезпеченні національної безпеки неодноразово
наголошували вчені, політологи, медіа експерти.
У науці панує думка, згідно якої сьогодні відбувається зміна уявлень
про співвідношення факторів могутності держав. Йдеться про те, що якщо
тривалий час вважали, що саме військова сила визначає рівень могутності
держави, то в XX столітті ми вже спостерігали висування на перший план
економічної сили як головного фактора могутності держави, як приклад –
Японія і так звані «нові індустріальні країни». Нині складається нове
уявлення про головний фактор могутності держави. Згідно з таким
уявленням, головним фактором могутності держави в XXI столітті є
інформація, здатність держави мати у своєму розпорядженні найсучасніші
інформаційні технології і засоби, що дозволяють ефективно обробляти,
зберігати, передавати й розповсюджувати необхідну інформацію. Володіння
державою такою здатністю – шлях до подальшого нарощування на нових
засадах своєї економічної й військової міцності [164], [244, с. 166], [145,
с. 123].
Відсутність злагодженої та системної інформаційної політики у нашій
державі призвели до того, що сьогодні Україна змушена вести оборонну
інформаційну кампанію аби протидіяти інформаційним викликам та загрозам
з боку Росії. Про це, зокрема, вказується і в Стратегії національної безпеки
України, де визначено, що актуальними загрозами національній безпеці
України є агресивні дії Росії, в тому числі інформаційно-психологічна війна,
приниження української мови і культури, фальшування української історії,
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формування російськими засобами масової комунікації альтернативної до
дійсності викривленої інформаційної картини світу [221].
У пункті 3.6. вказаного документу визначені основні загрози
інформаційній безпеці, а саме: ведення інформаційної війни проти України;
відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рівень
медіа-культури суспільства [221].
У Доктрині інформаційної безпеки України також зазначено, що
Застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти
України перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства.
Саме

проти

України

Російська

Федерація

використовує

найновіші

інформаційні технології впливу на свідомість громадян, спрямовані на
розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної
війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення
суверенітету і територіальної цілісності України [75].
З огляду на це, метою Доктрини є уточнення засад формування та
реалізації державної інформаційної політики, насамперед щодо протидії
руйнівному

інформаційному

впливу

Російської

Федерації

в

умовах

розв'язаної нею гібридної війни [75].
На наше глибоке переконання, інформаційні війни не є новими і деякі
їх постулати були сформульовані ще за давніх часів та застосовувалися
відомими військовими полководцями. До прикладу, у книзі військового
стратега Сунь Цзи, автора трактату «Мистецтво війни» можна віднайти
згадки про необхідність застосування певних елементів інформаційної війни
та рекомендації, які цілком можна віднести до прийомів гібридної війни.
Його рекомендації полягають у наступному: висміювати та дискредитувати
все цінне і добре, що є в країні ворога; втягувати видатних представників
противника у злочини; підривати імідж національних лідерів та виставляти їх
на загальний осуд; залучати до співпраці підлих та мерзотних людей;
розпалювати сварки та провокувати конфлікти у населення ворожої країни;
підбурювати молодь проти старих; заважати діяльності влади; підривати міць
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війська; знецінювати традиції та національні цінності; розбещувати
населення; застосовувати підкуп, стимулювати корупцію [224].
Отже, як бачимо, класичні рекомендації Сунь Цзи були випробувані в
Україні і все це беззаперечно свідчить про те, що будь-який конфлікт (війна)
нового типу ґрунтується на вже відомих і випробуваних прийомах та
методах.
На підтвердження цього наведемо думку Т.В. Черненко, яка вважає, що
метою подальшого застосування психо-маніпулятивних інформаційних
технологій РФ залишатимуться: руйнування міжнародного іміджу України з
метою зменшення її геополітичного значення; намагання у спосіб
спотворення інформації та дискредитації керівництва країни дестабілізувати
ситуацію всередині України з метою впровадження власної політики
«керованого хаосу»; застосуванням «мови ворожнечі» формувати стереотипи
меншовартості та вторинності українців, намагаючись не допустити
створення політичної нації в Україні; через агресивне повернення до
політичного дискурсу «мовного питання» посилити розкол серед політичної
еліти та українського громадянського суспільства [237, с. 83].
Розмитість і невизначеність природи сучасних конфліктів відбивається
у множинності термінологічних назв для широкого спектра явищ: гібридна
війна, конфлікти у «сірій зоні», або «сірі війни» (gray wars), необмежені
конфлікти (unrestricted conflicts) та ін., що мають на меті відрізнити сучасні
війни від традиційних, або конвенційних видів збройних конфліктів.
Застосування

додаткових

термінологічних

«наліпок»

для

нинішніх

конфліктів, їхнє нав’язливе повторювання поза поглибленою рефлексією над
сутністю справи змушує деяких експертів сумніватися, чи варто взагалі
говорити про появу нових форм війн? Чи, може, коректніше розглядати
новітні конфлікти як застосування класичних силових засобів та стратегій,
чия ефективність посилена сучасними розвиненими технологіями та
поєднана зі свідомим використанням вразливих місць безпекових структур
західного світу [248], [213, с. 21], [245, с.43].
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Попри

аргументи

проти

терміна «гібридна

війна»

неможливо

заперечувати, що сучасні форми ведення війн породжують значну кількість
нових військових, правових, а також соціальних, моральних та інших
проблем, що вимагають невідкладних рішень [213, с. 22].
Одну із ключових тез сьогодення виражають експерти Національного
інституту стратегічних досліджень, вони наголошують, що ситуація у світі
така, що новоутвореним країнам на пострадянському просторі загрожує не
так воєнна, як економічна та інформаційна експансія [164].
Про це зазначає і відомий політолог О. Г. Старіш, який публічно заявив
про неминучість участі України в інформаційних війнах [ 219, с. 15].
З цього приводу влучно вказує Черненко Т.В., яка зазначає, що
інформаційний складник став наскрізною темою гібридної війни. У нинішній
російсько-українській війні наша країна має справу не просто з ворожою
пропагандою, а з тим, що фахівці з інформаційної безпеки визначають як
«війну смислів/сенсів». Ще однією особливістю гібридної війни є
підпорядкований

характер

бойових

дій.

Вони,

швидше,

створюють

інформаційні приводи та слугують підґрунтям для нагнітання паніки й
зневіри всередині українського суспільства [237, с. 86].
Як

зазначив

український

письменник

та

публічний

діяч

Ю. Андрухович, «конфлікт на Донбасі – це насправді війна культур. Їхня
називається «русский мир», а наша «Вільна європейська Україна» [11].
Переважна
політологів,

більшість

провідних

воєнно-політичних

міжнародних

експертів,

військових

і

вітчизняних

спеціалістів

та

аналітиків поділяють думку, що в рамках реалізації підступної неоімперської
«гібридної політики» Росією була розв’язана і зараз продовжується проти
України так звана «гібридна війна», тобто повноцінна війна – «гібридна» по
формі та «асиметрична» за змістом. Її відмінність характеризується як
веденням

агресивних

військових

дій

під

прикриттям

незаконних

(неформальних) збройних формувань, так і одночасним використанням
широкого спектра політичних, економічних (в т. ч. енергетичних і
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торговельно-економічних),

а

також

інформаційно-пропагандистських

заходів, з яких, як правило, і починається ця «гібридна війна», та які її
супроводжують впродовж усього періоду військових дій. Ряд провідних
експертів Заходу небезпідставно називають її ще як «війна нового
покоління» або «війна нової генерації» [202].
З іншої точки зору, гібридна війна – це прагнення однієї держави
підпорядкувати

собі

іншу

за

допомогою

політичних,

економічних,

інформаційних інструментів. Саме тому в умовах гібридної війни бойові дії є
другорядними, а на перший план виходять інформаційні операції та інші
важелі впливу. Завдяки швидкості поширення інформації світом вона
перетворилася не лише на товар, а й на зброю. Війна полягає у прагненні
однієї держави агресивно діяти на свідомість населення держави-противника
[10]. З цього приводу Радковец Ю. зазначає, що це прагнення не знищити
мільйони людей, а залякати й деморалізувати їх [201].
Курбан О.В. визначає гібридну війну як засіб протистояння, який
поєднує

в

собі

комплекс

різноманітних

інструментів

політичного,

економічного, військового та ідеологічного характеру. На продовження
думки науковець конкретизує, що іноді для визначення цього явища
застосовують такій термін, як асиметрична війна Це визначення підкреслює
та визначає нетрадиційний специфічний креативний характер протистояння,
що відбувається за допомогою нестандартних комбінованих стратегії та
тактики ведення конфлікту. Під час такої війни ресурси та характер дій
противників відрізняються один від одного. Головна мета – шляхом певної
концентрації компенсувати недостатність ресурсів і можливостей однієї із
сторін або отримання суттєвої переваги по конкретному напрямку в рамках
конфлікту[130, с. 57]
Говорячи про гібридну війну, експерти наголошують, що насправді
йдеться про оформлення нового виду глобального протистояння у сучасному
дестабілізованому міжнародному безпековому довкіллі [213, с. 16].
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На думку Г. П. Несвіт, інформаційна війна розглядається як специфічна
форма реалізації інтересів тих або інших соціальних груп, що супроводжує
людство протягом усієї його історії. З огляду на світові процеси глобалізації
телекомунікаційних мереж, можна припустити, що саме інформаційним
видам агресії буде належати пріоритет у майбутньому. Засобами протидії
інформаційній війні є, насамперед, забезпечення державою права громадян
на інформацію, проведення чіткої інформаційної політики, розв’язання
проблем власності у сфері інформації, визначення ролі держави в
регулюванні всіх проблем в інформаційній сфері. Держава повинна постійно
удосконалювати технічні засоби протидії інформаційній війні. Ці засоби
мають розроблятися власними силами, тобто це мають бути винятково
вітчизняні інновації, з тим, щоб уникнути технічного контролю за їх
функціонуванням [156, с. 11].
Концепція протидії гібридним війнам базується на трьох складниках:
підготовці, стримуванні, захисті (обороні) [213, с. 45]. Тому, виходячи із
викладеного право на оборону є не лише у індивіда, а і у всього суспільства,
яке має право захищатися від нападу. При цьому, В. Сокуренко вважає, що
оборона є не лише ефективним засобом забезпечення безпеки суспільства та
держави, а й формою реалізації її права на самооборону в міжнародному
праві, яку можна розглядати в таких аспектах: функціональному – як одну з
основних функцій держави; інституціональному – як систему суб’єктів
публічної адміністрації, наділених повноваженнями щодо виконання функцій
у сфері оборони; правовому – як систему норм права, якими регулюються
суспільні відносини та встановлюються права й обов’язки їх суб’єктів у сфері
оборони; процесуальному – як сукупність адміністративних проваджень, що
виникають при здійсненні публічного адміністрування сферою оборони в
Україні [216, с. 165]
Ми вважаємо, що право України на оборону і захист від інформаційної
агресії є безумовним і цілком аргументованим, тому слід задіяти всі наявні
ресурси, в тому числі і проводити ефективну інформаційно-правову політику
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яка в нинішній ситуації переважно є політикою протидії агресії, але в той же
час не може бути суперечливою до стратегії національного розвитку,
європейських цінностей демократії, інформаційної та правової культури.
В цьому контексті дуже важливими є увага і допомога міжнародної
спільноти. Спільна позиція щодо засудження дій агресора з боку НАТО, ЄС,
стратегічних партнерів України, система санкцій проти РФ стали важливим
чинником протидії та стримування агресора. Водночас гібридний російськоукраїнський конфлікт унаочнив, що попри широку і розгорнуту систему
включення в архітектуру міжнародної безпеки, Україна опинилася в умовах
військової агресії у без пековому вакуумі, поза надійними гарантіями безпеки
[170, с. 47]
Як зазначає авторитетний експерт з питань інформаційної безпеки
Центру військово-політичних досліджень В. Гусаров: «Не так жахлива
інформаційна війна, як її наслідки. Це насправді так, тому що результати
сучасних інформаційних впливів шокують – перевернута свідомість народу,
екстремальні рейтинги політиків, спотворені поняття моральності або
переписана історія держави » [68].
Неодноразово висловлювалися гіпотези про те, що на думку аудиторії
можна чинити вплив за допомогою різних маніпулятивних прийомів і
методів. Отже, на прикладі жителів окремих районів нашої країни, маємо
ситуацію, коли відбувається маніпулювання шляхом спотворення інформації
з метою впливу на їх свідомість і поведінку [38, с. 129]. Боєр В. М.,
Павельєва О. Г. відзначають, що маніпуляції підпорядкований універсальний
інструментарій: мистецтво; релігія; друковані джерела; реклама та засоби,
способи її поширення; радіо і телебачення як найбільш масові та ефективні
засоби пропаганди; комп'ютерні інформаційні системи і банки даних; засоби
наочної агітації та ілюстрації [47, с. 35].
В цьому контексті, Расторгуєв С.П. окреслює концептуальну схему
інформаційного протиборства, використовуючи аналогію з методом гіпнозу:
1) розслабити суспільство – вселяти через ЗМІ, що ворогів більше немає і не
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буде, і для відволікання обговорювати окремі історичні періоди, інтереси
окремих малих народностей (мета: суспільство як ціле має зникнути як
об’єкт свідомості); 2) змусити суспільство слухати тільки супротивника,
наприклад, через пропаганду його способу життя, виключивши досвід інших
країн і народів; 3) змусити суспільство не розмірковувати над тим, що
говорить супротивник, а для цього вилучити із ЗМІ серйозні аналітичні
передачі, зробивши акцент на яскравих розважальних шоу; 4) зосередити
увагу громадськості па якомусь окремому предметі, окрім спрямованого
маніпулятивного потоку, наприклад на тероризмі, щоб підсистема захисту,
що відповідає за обробку інформації, не виконувала свою функцію і ніби
розбудовувалася; 5) постійно наголошувати, що саме суспільство стає все
краще і краще, щоб знизити здатність людей до критичного аналізу [205,
с. 83].
Автори книги «Телебачення спецоперацій. Маніпулятивні технології в
інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення: моніторинг,
методи визначення та засоби протидії» виділяють наступні найпоширеніші
прийоми маніпулятивних технологій: використання стереотипів; заміна імен,
або наклеювання ярликів; повтор інформації; ствердження; постановка
риторичних запитань; напівправда; «спіраль замовчування»; анонімний
авторитет; «буденна розповідь»; ефект присутності; ефект первинності;
констатація факту; відволікання уваги; «очевидці» події; принцип контрасту;
психологічний шок; створення асоціацій; інформаційна блокада та інші [134,
с. 43].
Автори посібника «Сугестивні технології маніпулятивного впливу»
зазначають, що для маніпулювання використовуються такі методи, як
перекручування, приховування та спосіб подання інформації. При цьому
перекручування інформації варіює від відвертої брехні до часткових
деформацій (підтасовування фактів або зміщення в семантичному полі
поняття). Приховування інформації в найповнішому вигляді проявляється як
замовчування

–

приховування

визначених

тем.

Набагато

частіше
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використовується метод часткового висвітлення чи диференційованого
подання матеріалу. Спосіб поданняінформації нерідко відіграє вирішальну
роль у тому, щоб зміст, який передається, був сприйнятий таким, який
необхідний його відправнику. Наприклад, велика кількість інформації в
«сирому» чи несистематизованому вигляді дає змогу заповнити ефір
потоками незначної інформації, яка ще більше ускладнює й без того
безнадійні пошуки індивідом її суті. Так само інформація, подана
невеликими порціями, не дає можливості ефективно скористатися нею.
Найближчий до маніпулятивного впливу прийом особливого компонування
тем, який начебто наводить одержувача інформації на цілком однозначні
висновки. Важливу роль відіграє момент подання інформації [174].
Зорич О.О. в цьому напрямку слушно зазначає, що маніпулятивні
технології фальшування та перекручування інформації спрямовані на
дискредитацію України на міжнародній арені, насаджування негативних
стереотипів у сприйнятті українців як нації війни, занепаду, деградації,
перманентних, неузгоджуваних між собою ідентифікаційних суперечностей,
несумісних із демократичними цінностями [76, с. 119].
В аспекті протидії інформаційній агресії важливим напрямком
діяльності Міністерства інформаційної політики є інформаційна реінтеграція
Сходу України та Криму. Комісія з питань забезпечення стабільного
функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при
Міністерстві інформаційної політики України спільно з СБУ, Міністерством
оборони

України,

обласними

державним

адміністраціям

й

іншим

відомствами займаються питаннями відновлення мовлення. Завдяки їхньому
сприянню та технічній і донорській допомозі закордонних партнерів, на карті
покриття українським сигналом залишилося не так багато «білих плям»
[168].
За результатами діяльності Міністерства інформаційної політики та
інших відомств за останні два роки побудовано телекомунікаційні вежі в зоні
проведення АТО та на лінії розмежування, де зараз присутня величезна
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кількість частот і мовників, порівняно з іншими областями України.
Найбільшу кількість частот для мовлення отримали програми «Суспільного».
Також важливим мовником є «Армія FM», яка закриває більшу частину
«білих плям» на лінії розмежування. В с. Чонгар Херсонської області
відкрито телекомунікаційну вежу, побудовану для організації українського
мовлення на територію Автономної Республіки Крим. На півострів тепер
мовлять 6 українських телерадіокомпаній. Також у тестовому режимі
розпочала роботу радіостанція «Крим.Реалії» на частоті 105,9 МГц із
потужністю передавача 5 кВт. Наразі із Чонгара вже транслюються передачі
Українського радіо – на частоті 100,7 МГц, радіо «Мейдан» – 101,4 МГц,
«Херсон FM» – 107,8 МГц [168].
Отже, важливим напрямком інформаційної політики є позиціонування
українців як консолідованої, мирної нації, і цей напрямок реалізується
спільно як державними інституціями, в тому числі і Міністерством
інформаційної політики, так і організаціями громадянського суспільства, а
також окремими громадянами, волонтерами та відомими культурними
діячами.
Важливим напрямком роботи Міністерства інформаційної політики є
просування інтересів України в світі, при цьому Міністерство інформаційної
політики вважає своїми ключовими цінностями захист свободи слова та
повну відкритість у роботі. В цьому аспекті дуже важливими є переговори
Міністра Ю. Стеця про міжнародну співпрацю (наприклад щодо спільного
виробництва фільмів і серіалів з Норвегією) Крім цього реформа державного
іномовлення та реалізація Концепції популяризації України – це два
важливих завдання, які МІП впроваджує в цьому році у сфері зовнішньої
політики. Тому розширення мережі «UA|TV» у світі – не надважливе
завдання [168].
Отже, Концепція популяризації України у світі та просування інтересів
України у світовому інформаційному просторі передбачає низку заходів у
цьому

напрямку,

таких

як:

участь

України

у

Франкфуртському
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міжнародному книжковому ярмарку; участь України у Венеціанському
бієнале сучасного мистецтва; участь у міжнародних кінофестивалях;
презентація

оновленого

веб-сайту

Українського

державного

центру

міжнародної освіти для представників іноземного дипломатичного корпусу в
Україні; інформування світової громадськості про можливість навчання в
Україні (для іноземців, у тому числі закордонних українців); інформування
світової громадськості про особливості інтеграції національної системи
освіти до європейського освітнього простору; участь в інформаційних та
дослідницьких
функціонування

програмах,

семінарах

міжнародної

мережі

та

інших

заходах

європейських

в

рамках

національних

інформаційних центрів з академічного визнання та мобільності; проведення
тематичних заходів, зокрема виставок, конференцій, урочистого прийняття з
відзначення ювілейної 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин
України з державами світу; створення та ведення іноземними мовами
туристичного Інтернет-порталу «Відвідай Україну» («VizitUkraine») з
представленням у єдиному форматі достовірної та актуальної інформації про
туристичні можливості регіонів та міст України; створення промо-роликів
про туристичні можливості регіонів України та багато інших [189].
Окремої уваги у формуванні та реалізації сучасної державної політики,
зокрема і інформаційно-правової заслуговує український волонтерський рух,
який виступає потужним суб’єктом суспільно-політичної взаємодії, що
змінив політичну реальність нашої держави і продовжує активно протидіяти
не лише інформаційній агресії ззовні, а і руйнівним явищам всередині країни.
Волонтерський рух об’єднує людей, які є небайдужими, свідомими того, що
без їх активної участі неможливо побудувати успішну країну та досягти
суспільного добробуту та які спроможні виконувати надважливі завдання і
почасти навіть перебирати на себе функції державних органів.
Як відмічає О. Нагорна, спонтанні громадські ініціативи, які
формувалися у середовищі активістів Революції Гідності, поступово
структурувалися у окремі напрями волонтерської роботи: «парамілітарний
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(допомога армії), гуманітарний (опіка цивільним населенням) та медикогоспітальний» [155].
Проте, в контексті нашого дослідження ми виділяємо і такий напрямок
як інформаційний спротив, тобто діяльність як активних волонтерів в
інформаційному просторі Інтернет ресурсів професійних співтовариств
журналістів

та

громадських

активістів:

stopfake.org,

int.hromadske.tv,

UkraineToday, EuromaidanPress, TrolleyBust тощо.
Понад те, волонтерський рух також став безпрецедентно важливим
суб’єктом популяризації символічних вимірів українства. Так, наприклад, ще
у 2014 р. громадські активісти у різних населених пунктах провели численну
кількість проукраїнських заходів, що були присвячені національному
вбранню

(паради

вишиванок),

національному

прапору

(автопробіги,

вивішування прапорів на балконах будинків, перефарбування у кольори
національного

прапора

мостів

та

інших

елементів

міської

інфраструктури) [76].
З цього приводу слушною є: «дедалі більше людей готові брати
відповідальність на себе і діяти самостійно... на цьому етапі прогресивність і
рівень

розвитку

суспільства

випереджає

прогресивність

і

розвиток

державного апарату. І, швидше за все, суспільство підтягне рівень
державного управління до своїх значно збільшених і усвідомлених потреб»
[41].
Народна дипломатія сьогодні є важливою частиною державної системи
стратегічних комунікацій. Про це зокрема наголошувалося на круглому столі
«Мережа народної дипломатії «GlobalUkrainians» та органи державної влади
України: від стратегії до тактичних кроків», який відбувся 26 січня 2017 року
за ініціативи Національного інституту стратегічних досліджень, міжнародної
організації «Global Ukraine» та Міністерства інформаційної політики. Під час
круглого столу було презентовано розроблену активістами мережі «Global
Ukrainians» «Стратегію розвитку народної дипломатії на 2017-2018 роки», що
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має на меті вирішення проблеми недостатньої співпраці громадських рухів,
як між собою, так і з органами державної влади [168].
Важливим показником діяльності Міністерства інформаційної політики
є його (інформаційна відкритість), що відповідає європейським стандартам
відкритості і публічності в діяльності органів влади. З огляду на це, у рамках
програми «Відкрита влада» Міністерство інформаційної політики України
започаткувало щомісячні публічні звіти щодо своєї діяльності: пресконференції для українських і закордонних ЗМІ; налагодження співпраці з
представниками регіональних засобів масової інформації з метою отримання
зворотнього зв’язку; регулярні зустрічі з дипломатичними представниками
іноземних

держав;

координація

діяльності

МІП

із

представниками

міжнародних неурядових організацій, зокрема, з Міжнародним фондом
«Відродження»;
громадських

інформування

організацій;

в

режимі

оприлюднення

«он-лайн»

звітів

на

представників

офіційному

сайті

mip.gov.ua [168].
Національні інтереси України вимагають нагального вирішення
проблем інформаційно-правової політики, забезпечення інформаційної
безпеки і захисту від маніпулятивних технологій. З цього приводу, І. Малик
справедливо

зазначає,

що

дієвою протидія

інформаційним

впливам

пропаганди може бути лише у тому випадку, коли задіяні усі рівні, на яких
відбувається протистояння, – державний, суспільний та індивідуальний.
Лише скоординовані дії державних органів, громадських організацій та
особиста відповідальність кожного громадянина у протистоянні негативним
впливам пропаганди призведуть неминуче до формування стійкого імунітету
для боротьби в інформаційному полі [141, с. 52]
На підтвердження цього, можна навести п. 4.11 Стратегії національної
безпеки України від 06 травня 2015 року, де визначені пріоритети
забезпечення інформаційної безпеки, ними є:
забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки
на основі асиметричних дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії;
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створення інтегрованої системи оцінки інформаційних загроз та
оперативного реагування на них;
протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям
суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації, захист
національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства;
розробка і реалізація скоординованої інформаційної політики органів
державної влади;
виявлення суб'єктів українського інформаційного простору, що
створені та/або використовуються Росією для ведення інформаційної війни
проти України, та унеможливлення їхньої підривної діяльності;
створення і розвиток інститутів, що відповідають за інформаційнопсихологічну безпеку, з урахуванням практики держав - членів НАТО;
удосконалення професійної підготовки у сфері інформаційної безпеки,
упровадження загальнонаціональних освітніх програм з медіакультури із
залученням громадянського суспільства та бізнесу [221].
Андросова І.Г. слушно зазначає щодо необхідності об’єднати зусилля
законодавців,

правоохоронних

органів,

вчених

і

практиків,

ЗМІ,

громадськості та направити їх не тільки на обмеження застосування
маніпулятивних механізмів впливу на масову свідомість і поведінку, а й на
усунення самих передумов такого способу впливу [10, с.13].
Погоджуючись із думкою автора, вважаємо, що сьогодні вкрай
необхідно напрацювати рекомендації щодо вирішення вказаних проблем.
Таким чином, можемо констатувати, що в Україні існує обґрунтована
необхідність у проведенні комплексної, системної та дієвої інформаційної
політики в аспекті розбудови інформаційного суспільства. При цьому слід
зазначити, що для більш досконалого процесу вироблення і реалізації такої
політики необхідно використовувати весь наявний арсенал керівних
документів державної інформаційної політики та у перспективі вибудувати
цілісну систему документів стратегічного характеру в інформаційній сфері, а
також скоригувати систему органів, які відповідатимуть за провадження
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інформаційної політики, з метою уникнення дублювання функцій і
повноважень у їх діяльності.
Акцентуємо, що довіра до політиків, чиновників та і загалом до органів
держави на сучасному етапі є вкрай низькою, а тому слід звернути увагу на
участь громадськості у виробленні і реалізації інформаційно-правової
політики, мова йде і про спеціалістів медіа-сфери, окремих ІТ-волонтерів та
їх спільнот, а також інших інституцій громадянського суспільства.
Отже, враховуючи усе вищевказане, можна зробити наступні висновки
стосовно особливостей інформаційно-правової політики України в сучасних
умовах:
1. В умовах інформаційної агресії, інформаційний простір є театром
ведення військових дій та інструментом проведення національної політики. З
огляду на це, основними особливостями інформаційно-правової політики в
сучасних умовах є: переорієнтація її в політику протидії сучасним
інформаційним викликам та маніпуляціям; формування та реалізація
інформаційно-правової політики за участю суб’єктів усіх рівнів політичного
управління; здійснення такої політики за визначеними напрямками.
2. Інформаційно-правова політика в сучасних умовах може бути
розглянута у двох аспектах: розуміння її як політики протидії в умовах
інформаційної агресії та як політики впровадження демократичних цінностей
інформаційного суспільства.
3. Наявність інформаційної агресії та важливість проведення політики
протидії не відсторонює органи державної влади та громадські інституції від
розробки

та

запровадження

цілісного

дієвого

механізму

реалізації

інформаційної політики відповідно до демократичних цілей і принципів
сучасного інформаційного суспільства. Навпаки, в ситуації значного
агресивного інформаційного впливу, слід особливо послідовно розвивати усі
суспільно-важливі напрямки інформаційної політики, з метою заповнення
правових прогалин задля побудови сильної та інформаційно-незалежної
держави.
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4. Основними напрямками формування і реалізації інформаційної
політики є: прийняття на сучасному етапі політичного управління документів
стратегічного

планування,

пов'язаних

із

питаннями

безпеки

та

впровадженням новітніх інформаційних технологій; підвищення іміджу
держави та офіційної комунікації, оскільки в тому числі і завдяки правовому
забезпеченню відбувається розвиток культурної та цифрової дипломатії,
популяризація національної культури та ідентичності, розвиток механізмів
електронного врядування, взаємодія органів державної влади зі ЗМІ,
залучення громадських інституцій до прийняття рішень тощо; забезпечення
гуманітарних складових інформаційної сфери, зокрема бібліотечної, архівної,
книговидавничої справи, суспільного телебачення і радіомовлення; розвиток
медіа-грамотності та інформаційної культури населення.
5. Інформаційно-правова політика повинна забезпечуватись не лише
зусиллями владних інституцій, а і завдяки науковцям, юристам-практикам, а
також організаціям громадянського суспільства, що розкриває взаємозв’язок
демократичного суспільства і громадськості в їх залученості до політичних
процесів, прийняття управлінських рішень та пропагування цінностей
інформаційної культури.
Висновки до розділу 1
1. В нових умовах формування інформаційного суспільства виникає
необхідність у розробці та реалізації ефективної інформаційно-правової
політики, яка має своєю метою подолати численні проблеми в інформаційній
сфері. Проте окремо інформаційно-правова політика є малодослідженою,
саме тому це питання є актуальним і викликає дослідницький інтерес. Про
необхідність саме адміністративно-правового регулювання інформаційноправової політики доцільно вести мову з огляду на ключову роль у
формуванні та реалізації такої політики органами влади, зокрема і нещодавно
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створеним органом спеціальної компетенції – Міністерством інформаційної
політики.
2. Інформаційно-правова політика – це діяльність суб’єктів усіх рівнів
політичного процесу, спрямована на правовий супровід життєво важливих
реформ, забезпечення стабільності та правопорядку, шляхом застосування
основних

положень

інформаційної

культури

у

процесі

розбудови

інформаційного суспільства.
3. Мета інформаційно-правової політики полягає у вирішенні ключових
завдань правової політики держави шляхом впровадження інформаційних
технологій в діяльність державних органів, підвищення інформаційної
культури та формування глобального інформаційного світогляду в аспекті
розвитку концепції інформаційного суспільства. Вирішення ключових
завдань

інформаційно-правової

політики

сприятиме

утвердженню

у

суспільстві якісно-нової моделі інформаційної взаємодії. Такими завданнями,
відповідно до Доктрини інформаційної безпеки є: правове регулювання
забезпечення інформаційної безпеки; забезпечення захисту і розвитку
інформаційного простору України, захист конституційного права громадян
на інформацію; забезпечення відкритості та прозорості держави перед
громадянами; формування позитивного міжнародного іміджу України.
4. Інформаційно-правова політика в розумінні системного підходу є
складовою (підсистемою, видом) правової політики, яка своєю чергою є
різновидом і складовою частиною єдиної державної політики, до елементів
якої

входять:

об’єкт

інформаційно-правової

політики,

суб’єкти

інформаційно-правової політики та її узагальнений зміст.
5. Ключовим об’єктом інформаційно-правової політики є правова
інформація, оскільки вона відіграє головну роль в управлінні, правотворчій,
правозастосовній та правоохоронній діяльності, правовому вихованні та
правовій культурі.
6. Суб’єктний склад інформаційно-правової політики виражений через
суб’єктів видання, поширення та отримання правової інформації, які мають
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вплив на формування та реалізацію інформаційно-правової політики, при
цьому окремо слід зазначити, що в контексті відкритості, прозорості та
демократичного становлення інформаційного суспільства до учасників
процесу

формування

інформаційно-правової

політики

як

на

загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях можна віднести не
лише органи державної влади, а також політичні партії, парламентські
комітети, народних депутатів України, органи місцевого самоврядування,
громадські об'єднання, рухи, наукові установи та освітні заклади, а також
окремих громадян.
7. Узагальнений зміст інформаційно-правової політики ми вбачаємо у
процесі правового забезпечення державної інформаційної політики, а у більш
вузькому розумінні, зміст інформаційно-правової політики можна визначити
через

правовий

супровід

життєво

важливих

реформ,

забезпечення

стабільності та правопорядку, шляхом розробки нормативно-правових актів
суб’єктами усіх рівнів для забезпечення переходу до інформаційного
суспільства.
8. На

етапі

побудови

інформаційного

суспільства

в

Україні

відбувається виявлення сучасних інформаційних трендів (від англ. trend –
тенденція), які в свою чергу визначають зміст інформаційно-правової
політики держави. Тобто зміст інформаційно-правової політики не є
стабільним, а змінюється відповідно до інформаційних викликів та загроз;
цілей, задекларованих у стратегічних документах України та вимог
Європейської спільноти; внутрішньої та зовнішньої політики держави тощо.
9. Серед ключових інформаційних трендів сьогодення, які визначають
зміст інформаційно-правової політики особливо актуалізуються протидія
інформаційній агресії, в тому числі пропаганді сепаратистських проявів, що
посягають на незалежність і територіальну цілісність України; зниження
негативних наслідків від атак на комп’ютерні системи сектору оборони,
державних

та

інших

суспільно-важливих

інфраструктурних

об'єктів;

формування позитивного міжнародного іміджу України та виховання
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населення країни в дусі відданості європейським цінностям, поваги до
вітчизняної та інших культур, толерантності до людського різноманіття за
національністю, релігією, соціальним статусом, гендерною та іншими
ознаками тощо.
10. Поняття

«нормативно-правове

забезпечення

інформаційної

політики» є багатоаспектним, та включає такі вектори: нормативне
регулювання інформаційної політики; право як засіб управління у сфері
інформаційної політики; процес, який спрямований на удосконалення
існуючиx та створення новиx норм адміністративного права, необxідниx для
формування та реалізації інформаційної політики;
11. До

основних

проблем

нормативно-правового

забезпечення

формування і реалізації інформаційної політики відносяться: низька
законодавча техніка та відсутність належних гарантій реалізації нормативноправових актів, тобто законодавство інформаційної сфери відрізняється
ситуативністю, безсистемністю, часто носить декларативний характер і не
підкріплене

фінансовим

та

організаційно-технічним

забезпеченням.

Перелічені негативні явища призводять до того, що більшість таких норм є
або «мертвими» або «сплячими», тобто реально вони не впливатимуть на
процеси формування та реалізації інформаційної політики, а лише
переобтяжуватимуть і без того значний масив нормативно-правових актів;
12. Нормативно-правове
огляду на застосування

забезпечення

інформаційної

критеріїв класифікації

політики,

з

документів у сфері

інформаційної політики, можна визначити як вид нормативно-правового
регулювання шляхом прийняття документів стратегічного планування (в
тому числі на основі ратифікації міжнародних актів) та документів
тактичного рівня, тобто тих, які визначають правозастосування суб’єктів
публічної адміністрації (зокрема і Міністерства інформаційної політики) з
метою формування та реалізації інформаційної політики України;
13. Прийняття нормативно-правових актів стратегічного планування є
раціональним для вироблення дієвої інформаційної політики, що в підсумку
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має на меті сформулювати ключові засади цієї політики. В той час як
нормативно-правові акти тактичного рівня повинні забезпечувати реалізацію
стратегічних засад, супроводжуватись механізмом гарантії реалізації та у
перспективі досягати цілей, які в них задекларовані;
14. В умовах інформаційної агресії, інформаційний простір є театром
ведення військових дій та інструментом проведення національної політики. З
огляду на це, основними особливостями інформаційно-правової політики в
сучасних умовах є: переорієнтація її в політику протидії сучасним
інформаційним викликам та маніпуляціям; формування та реалізація
інформаційно-правової політики за участю суб’єктів усіх рівнів політичного
управління; здійснення такої політики за визначеними напрямками;
15. Інформаційно-правова політика в сучасних умовах може бути
розглянута у двох аспектах: розуміння її як політики протидії в умовах
інформаційної агресії та як політики впровадження демократичних цінностей
інформаційного суспільства. Наявність інформаційної агресії та важливість
проведення політики протидії не відсторонює органи державної влади та
громадські інституції від розробки та запровадження цілісного дієвого
механізму

реалізації

інформаційно-правової

політики

відповідно

до

демократичних цілей і принципів сучасного інформаційного суспільства.
Навпаки, в ситуації значного агресивного інформаційного впливу, слід
особливо

послідовно

розвивати

усі

суспільно-важливі

напрямки

інформаційної політики, з метою заповнення правових прогалин задля
побудови сильної та інформаційно-незалежної держави.
16. Основними напрямками формування і реалізації інформаційної
політики є: прийняття на сучасному етапі політичного управління документів
стратегічного

планування,

пов'язаних

із

питаннями

безпеки

та

впровадженням новітніх інформаційних технологій; підвищення іміджу
держави та офіційної комунікації, оскільки в тому числі і завдяки правовому
забезпеченню відбувається розвиток культурної та цифрової дипломатії,
популяризація національної культури та ідентичності, розвиток механізмів
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електронного врядування, взаємодія органів державної влади зі ЗМІ,
залучення громадських інституцій до прийняття рішень тощо; забезпечення
гуманітарних складових інформаційної сфери, зокрема бібліотечної, архівної,
книговидавничої справи, суспільного телебачення і радіомовлення; розвиток
медіа-грамотності та інформаційної культури населення.
17. Інформаційно-правова політика повинна забезпечуватись не лише
зусиллями владних інституцій, а і завдяки науковцям, юристам-практикам, а
також організаціям громадянського суспільства, що розкриває взаємозв’язок
демократичного суспільства і громадськості в їх залученості до політичних
процесів, прийняття управлінських рішень та пропагування цінностей
інформаційної культури.
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РОЗДІЛ 2
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС МІНІСТЕРСТВА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЯК СУБ'ЄКТА
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1 Міністерство інформаційної політики України в системі
суб’єктів формування та реалізації інформаційно-правової політики
Ще одним етапом нашого наукового дослідження є з’ясування тих
рушійних процесів, які викликали необхідність створення Міністерства
інформаційної політики, загальну доцільність мети та характеру його
діяльності. Окрім того, необхідно окреслити його місце в системі суб’єктів
формування та реалізації інформаційної політики.
Незважаючи на протестні настрої у суспільстві відносно створення
Міністерства інформаційної політики України, воно все ж таки створене з
метою ефективної протидії інформаційній агресії та проведенні злагодженої
державної політики задля розбудови інформаційного суспільства.
На теренах України вже були спроби створення подібного міністерства,
так на базі Державного комітету України у справах видавництв, поліграфії та
книгорозповсюдження у 1994 році створюється Міністерство України у
справах преси та інформації. Але вже у 1996 році, після ухвалення
Конституції України, Міністерство України у справах преси та інформації
реорганізується в Міністерство інформації України, а 4 місяці потому у його
підпорядкування

потрапляють

Державний

комітет

телебачення

і

радіомовлення та Державне інформаційне агентство України (ДІНАУ). Так
триває до 1998 року, коли їх підпорядковують Кабінетові Міністрів України
[97].
Проте, у 1999 році Міністерство інформації ліквідується, натомість
створюється Державний комітет інформаційної політики, який забезпечував
проведення державної політики в інформаційній та видавничій сферах. Рік
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потому Держкомтелерадіо та Держкомінформполітики об’єднали в один
орган – Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, який виконує функції своїх попередників [97].
У 2003 році Державний комітет інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення

знову

став

Державним

комітетом

телебачення

і

радіомовлення, але продовжує виконувати функції, які виходять далеко за
межі питань телебачення і радіомовлення: інформаційна політика, видавнича
справа, суспільна мораль, мовна політика, преса [97].
Таким

чином,

незалежною

Україною

були

здійснені

спроби

реформувати систему органів державної влади у сфері інформаційної
політики, зокрема було створено Міністерство України у справах преси та
інформації, проте, внаслідок неналежного розподілу повноважень між
суб’єктами формування та реалізації інформаційної політики утворити
ефективну систему на чолі із міністерством (як координуючим та дієвим
органом виконавчої влади) не вдалося.
Основною

юридичною

передумовою

створення

Міністерства

інформаційної політики було затвердження Верховною Радою України 2
грудня 2014 року персонального складу нового Кабінету Міністрів
України [199]. А відтак, необхідність існування даного суб’єкта в системі
органів виконавчої влади була закріплена на законодавчому рівні.
Ще тоді, претендент на посаду Міністра інформаційної політики
Ю. Стець наголошував, що створення міністерства – це справа часу, але це
зовсім не означає, що треба сидіти, склавши руки. Інформаційна війна
триває. На жаль, і на просторах держави, і у Facebook теж [247].
Розвиваючи його думку, слід зазначити, що інформаційна цивілізація
не сприймає дій в фізичному просторі, перемогу вона бачить в
інформаційному і віртуальному просторах. Кожен великий крок починається
з малого. Інформаційні війни передують війнам в фізичному просторі. Але
інформаційним війнам теж передують різні недружні кроки однієї держави
проти іншої. Україна, Прибалтика чи Білорусь завжди були негативними
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прикладами для російських мас-медіа. Агресії в Грузії передувала така ж
інформаційна агресія. Ту саму модель ми маємо і у випадку створення
передумов

в

інформаційному

просторі

для

реальної

агресії

проти

України [183, с. 169].
Тобто, фактичною передумовою створення аналізованого міністерства
була наявність, яка до речі і залишилась, існування інформаційної війни з
Російською Федерацією, яка, як зрозуміло кожному, негативно вливає на всі
суспільні та державотворчі процеси та механізми в державі.
Проблема в тому, що інформаційна війна може розхитати будь-яке
суспільство

не

менше,

ніж

терористична

загроза

чи

економічна

нестабільність. Людина, а надто українець, якого щодня турбує проблема
виживання – найкращий об’єкт для маніпуляцій чи навіювань. Втім, все
частіше ми бачимо негативний вплив російської інформаційної політики не
тільки в Україні, а й за кордоном [207, с. 87].
Україна вперше зіткнулася з війною, яку не так легко розпізнати як
стандартний варіант війни. І саме це теж заважало прийняттю адекватних
рішень по протидії їй, оскільки воювати з не-війною не так легко. Тим не
менш зрозумілою стала реальна відсутність адекватної системи захисту
інформаційного (новини) та віртуального (література, культура, ідеологія)
просторів країни. Власного конкурентного продукту так і не було створено за
всі роки незалежності. Всі йшли полегшеним шляхом використання чужого
продукту.

Відсутність

такої

системи

захисту

робить

український

інформаційний і віртуальний простір просто частиною російського [183,
с. 176].
Відтак, серйозною проблемою українських медіа є непорозуміння та
існування окремо національного й регіонального інформаційного простору.
Що мається на увазі? По-перше, це відсутність адаптованого національного
інформаційного продукту під потреби регіональних споживачів (тобто в ЗМІ
подається інформація, що важко декодується через призму певних ціннісних
і світоглядних характеристик місцевого населення). По-друге, місцевий
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інформаційний продукт у певній мірі подає у викривленому вигляді
загальнонаціональні

смисли,

наповнюючи

їх

власним

колоритом

й

інтерпретацією. По-третє, значний вплив мають інформаційні продукти
третьої сторони, що на регіональному рівні задає смисловий порядок денний
(дискредитація держави, легітимних політичних інститутів, політиків та т.п.),
просуває власні інтереси, через формування відповідної громадської думки
(створення міфів, штучні проблеми і т.п.), а потім через дії в реальному
просторі

(штучно

ініційовані

протести,

збройні

конфлікти,

штучна

гуманітарна катастрофа, підрив стабільності в державі і т.п.) [144, с. 50].
Тут мається на увазі, що як реальна, так і інформаційна агресія Росії
вплинула на окремі адміністративно-територіальні одиниці нашої країни, а
точніше на територію Донецька, Луганська та їх околиць, що в свою чергу
спричинило деформацію інформаційного продукту.
Як приклад, ситуація в інформаційному просторі Донецька стрімко
змінилася наприкінці квітня та на початку травня, коли в місті владу
захопила «Донецька народна республіка». Поки зберігається наявність
альтернативних думок, але в меншому об’ємі. В цей період починається тиск
на представників засобів масової інформації та їхні редакції через погрози,
підпали особистого майна та викрадення [144, с. 51]. Фактично, у
представників українських медіа немає іншого шляху, вони є заручниками
ситуації та вимушені підкорятися обставинам та вимогам, підриваючи там
самим авторитет держави та її суверенність.
Досліджуючи дане питання Г. Почепцов вказує, що з точки зору
результативності комунікативно-пропагандистської роботи, можна виділити
її три основні напрямки: для власного населення, для російського населення,
для населення світу. Росія змогла впевнити власне населення в необхідності
анексії Криму. Операція «Крим наш» підняла рейтинг Путіна найвище за всі
часи. Після відключення російських телеканалів на території України їхня
ефективність для впливу на українське населення звелася до мінімуму. Росія
також програла у громадській думці Заходу. Україна частково змогла
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впевнити власне населення, але не стільки інформаційною роботою, як
реаліями, що стали визначати наше життя: острахом наближення справжньої
війни і програшем Криму. Люди відчули нездатність держави виконувати
свої базові функції, тому почали це робити замість неї. Звідси виникнення
волонтерського руху в усіх ділянках, включаючи військові формування та
ведення комунікативно-пропагандистської роботи замість держави [183,
с. 174-175].
Американський сайт новин Business Insider акцентує на тому, що
більшість російських ЗМІ залучені до пропаганди. Але, як зазначає видання,
сучасна пропаганда відрізняється від того, як її практикували у радянські
часи. Видання наводить приклад Дмитра Кисельова, журналіста та директора
міжнародного інформаційного агентства «Россия сегодня». В даному
контексті «Нова пропаганда прагне підбурити та мобілізувати аудиторію,
щоб збуджувати ненависть та страх», – пише видання [241, с. 90].
Таким чином, можна констатувати, що Україна, зіткнувшись з актом
агресії з боку Росії, не мала змоги на належному рівні зреагувати на загрозу
та дати відсіч супротивнику. Пропагандистські дії значно знизили авторитет
нашої держави та, як наслідок, підірвали її суверенітет та територіальну
цілість, оскільки публічні органи не мали достатнього правого підґрунтя та
спеціалізованого органу влади для реалізації хоча б якихось відстоювальних
дій. Проте, найголовнішою проблемою стала зневіра громадськості до
ефективності державно-владних механізмів держави та їх правого впливу,
що, в свою чергу, спричинило вибух негативу та загального невдоволення.
Отже, виникла необхідність створення спеціалізованого органу
виконавчої влади, який би опікувався питанням відстоювання публічного
інтересу громадськості під час ведення інформаційної війни та безпосередньо
впливав на процес її завершення. Саме таким інститутом є Міністерство
інформаційної політики, яке хоч і було створено порівняно нещодавно, але
здійснює дієві заходи організаційного та правового характеру.
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Ще

однією

міністерства

юридичною

можна

вважати

передумовою

створення

аналізованого

офіційне

звернення

підготовлене

Департаментом інформаційної безпеки апарату РНБО ще у 2010 році, яке
адресувалось Кабінету Міністрів України та стосувалось вдосконалення
системи забезпечення інформаційної безпеки України, в якому робиться
наголос на те, що вітчизняні спецслужби продовжують фіксувати факти
розповсюдження у світовому та вітчизняному інформаційному середовищі
інформації, яка за своїм характером та змістом завдає шкоди національним
інтересам

України

в

економічній,

зовнішньополітичній,

військовій,

внутрішньополітичній та інших сферах [101].
На підставі цього документу ще у 2010 році пропонувалося прийняти
урядове рішення про створення на основі Держкомтелерадіо нової за
статусом, повноваженнями та політичною вагою установи – Міністерства
інформації України [101].
Повноваження цього органу пропонувалося зосередити на розробці та
реалізації державної інформаційної політики, в тому числі і тої її частини, що
стосується інформаційної безпеки. Акцентуємо, що ще у 2010 році
інформаційні загрози визнавалися загрозами національній безпеці і з цією
метою Департаментом інформаційної безпеки апарату РНБО були розроблені
деякі заходи щодо запровадження державної інформаційної політики.
Зокрема було запропоновано доручити Міністерству інформації (яке
пропонувалося створити) розробити та провести інформаційні кампанії в
національному та закордонному інформаційному просторі з висвітлення:
1) чіткого дотримання Україною міжнародних правил торгівлі зброєю, а
також щодо спроможності українських підприємств на високому рівні
проводити виробництво, ремонт та модернізацію озброєнь та військової
техніки; 2) дотримання українською стороною основних принципів
демократії, у т.ч. недоторканності засобів масової інформації, а також
забезпечення захисту з боку держави свободи ЗМІ та відкритості влади для
преси і суспільства; 3) позитивного досвіду та конструктивних зусиль
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України у сфері врегулювання міжнаціональних відносин в АР Крим;
4) використання окремими сусідніми країнами (Румунією, Угорщиною,
Польщею, Туреччиною, Російською Федерацією) подвійних стандартів
стосовно України у сфері захисту прав національних меншин, а також з
інших спірних питань[101].
Як бачимо, в умовах реальної інформаційної війни в нашій державі
потрібно започатковувати ефективні інститути її протидії і прийняття
урядового рішення про створення Міністерства інформаційної політики є
цілком виправданим.
Таким чином, передумовами створення Міністерства інформаційної
політики є закономірні процеси, які спричинили необхідність існування та
розвитку аналізованого міністерства. До них слід віднести:
1) історичні – існування в Україні у 1994 році Міністерства України у
справах преси та інформації та реорганізація його у 1996 році в Міністерство
інформації України, яке у такому статусі проіснувало до 1999 року.
2)

організаційно-правові

–

офіційне

звернення

підготовлене

Департаментом інформаційної безпеки апарату РНБО ще у 2010 році, яке
адресувалось Кабінету Міністрів України та стосувалось вдосконалення
системи забезпечення інформаційної безпеки України, але не було враховане;
затвердження Верховною Радою України 2 грудня 2014 року персонального
складу нового Кабінету Міністрів України та як наслідок – ухвалення
Кабінетом Міністрів України Постанови «Питання діяльності Міністерства
інформаційної політики України» та відповідного Положення;
2) фактичні – існування інформаційної агресії з боку Росії; наявність
окремо

національного

й

регіонального

інформаційного

простору;

регіональний простір впливає на окремі адміністративно-територіальні
одиниці нашої країни, а точніше на територію Донецька, Луганська та їх
околиць, що в свою чергу спричинило деформацію інформаційного
продукту; український інформаційний і віртуальний простір є частиною
російського; загальний підрив авторитету держави та її суверенності
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пропагандою; неспроможність держави зіткнувшись з актом агресії з боку
Росії, на належному рівні зреагувати на загрозу та дати відсіч супротивнику;
публічні органи не мали достатнього правого підґрунтя та спеціалізованого
органу влади для реалізації хоча б якихось відстоювальних дій відносно
протидії гібридній війні; масова зневіра громадськості до ефективності
державно-владних механізмів держави та їх правого впливу, що, в свою
чергу, спричинило вибух негативу та загального невдоволення; необхідність
створення спеціалізованого органу виконавчої влади, який би опікувався
питанням відстоювання публічного інтересу громадськості під час ведення
гібридної війни та безпосередньо впливав на процес її завершення.
Таким чином, 14 січня 2015 року Кабінет Міністрів України ухвалив
постанову «Питання діяльності Міністерства інформаційної політики
України», відповідно до якої створено Міністерство інформаційної політики
України та затверджено відповідне Положення, згідно з яким дане
міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої
влади у сфері забезпечення інформаційного суверенітету України, зокрема, з
питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а
також забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів
[180]. Варто зазначити, що в Україні існувала об’єктивна необхідність
існування подібного міністерства чи органу, який би здійснював загальне
керівництво у сфері інформаційної політики [92, с. 121]. Воно було
запропоновано за прототипом тих міністерств, які були у Великобританії,
США, Франції під час військових дій [208].
Слід наголосити, що жодне міністерство в Україні так палко не
обговорювалося, як це, і до того ж викликало масу протестів з боку масмедіа, зокрема, в Чернівцях, Харкові, Сумах, Запоріжжі, Миколаєві,
Кіровограді. Причини: не було попередньо обговорено з громадськістю ні
доцільність створення міністерства, ні принципи та основи, на яких воно має
створюватися та діяти; журналісти побоюються, що поява такого відомства
може стати завуальованим запровадженням цензури, а як наслідок –

94

централізація ЗМІ, зосередження четвертої гілки влади на одній особистості
[247].
Зрозуміло, що побоювання громадськості щодо основ діяльності
аналізованого міністерства є цілком виправданими та логічними, оскільки до
його відання відносяться загальноцінні питання, вирішення яких на рівні
суміжних органів та й інших питань загалом, спричиняють виникнення маси
запитань відносно їх доцільності, результативності та законності взагалі.
Стосовно першої причини, на офіційній сторінці міністерства
говориться, що Положення про Міністерство інформаційної політики було
публічно обговорено з народними депутатами України, громадськими
організаціями, професійними об’єднаннями. Зокрема, свої пропозиції надали:
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики ВРУ, Комітет з
питань безпеки і оборони ВРУ, медіа-юристи. Документ з урахуванням їхніх
зауважень було подано на розгляд Кабінету Міністрів України. Положення
пройшло погодження в Держкомтелерадіо України, Міністерстві фінансів,
Міністерстві економіки та Міністерстві юстиції [168].
Протилежну думку має Р. Яшник, яка в межах власного дослідження
вказує, що за даними Інституту медіа-права: «Ідея створення Міністерства
інформаційної політики не пройшла жодних обговорень із громадськістю.
Натомість, призначення міністром інформаційної політики Ю. Стеця було
проголосоване Верховною Радою України у загальному пакеті, незважаючи
на протести медіа спільноти і деяких народних депутатів. На наступний день
після

голосування

новопризначений

міністр

інформаційної

політики

Ю. Стець надав проект Положення про Міністерство, який не тільки також
не обговорювався раніше з громадськістю, але й не був навіть попередньо
опублікований у загальному доступі» [96]. Однак, 3 грудня 2014 року на
сайті газети «Українська правда» було опубліковано «Положення про
«Міністерство правди», а 10 грудня 2014 року – «Новий проект положення
про Мінстець»[247].
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Між тим, журналістській спільноті не зрозуміло чому не опубліковано
положення на офіційному сайті або ж у виданні органу державної влади,
адже de-jure, це означає, що його офіційно не опубліковано: згідно з ч. 4 п. 1,
п. 2 Указу Президента України «Про порядок офіційного оприлюднення
нормативно-правових актів та набрання ними чинності» від 10.06.1997
№ 503/97 акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України можуть бути в окремих випадках офіційно оприлюднені
через

телебачення

і

радіо.

Нормативно-правові

акти

можуть

бути

опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх офіційного
оприлюднення відповідно до статті 1 цього Указу. Нормативно-правові акти,
опубліковані в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і
не можуть бути використані для офіційного застосування [195], [247].
З цього слідує, що обговорення якщо і відбулось, то у «вузькому» колі
«зацікавлених осіб» без залуження «звичайних» представників громадськості
та з порушенням порядку офіційного оприлюднення нормативно-правових
актів та набрання ними чинності.
Стосовно

проблеми

централізації

ЗМІ,

за

словами

Міністра

Міністерства інформаційної політики Ю. Стеця, міністерство у жодному
випадку не буде запроваджувати цензуру, оскільки сам він багато віддав
боротьбі за свободу слова. Міністр додав, що міністерство займатиметься
трьома головними напрямками – розробка стратегії інформаційної політики,
впровадження і контроль за її виконанням [208].
На підтвердження спростування побоювань журналістів, поки що
можемо

констатувати,

що

упродовж

свого

порівняно

недовгого

функціонування міністерство загалом послідовно відстоювало позиції
свободи слова (у формальних та неформальних заявах і практичній роботі),
надавало допомогу українським та іноземним журналістам в зоні конфлікту,
підтримувало журналістів окупованого Криму [88, с. 17].
Таким чином, розуміючи що аналізоване міністерство є ще відносно
«молодим», матимемо надію що подібні питання будуть урегульовані на
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внутрішньому полі його діяльності, використовуючи при цьому тільки
правові основи.
Від початку Міністерство інформаційної політики задумувалося як
інструмент для відповіді на інформаційну агресію Росії. Проте, питання
доцільності Міністерства інформаційної політики досі відкрите. Держава
очікувано намагалася і намагається відреагувати на зовнішню інформаційну
загрозу вже звичними для себе методами, як-от створення окремих
міністерств замість координації роботи вже наявних і підвищення їхньої
мобільності [151].
Невирішеним залишається питання щодо діяльності МІП після
врегулювання конфлікту на сході України, адже зарубіжний досвід свідчить
про припинення роботи аналогічних органів державної влади після
закінчення воєнного протистояння та передачу повноважень щодо підтримки
інформаційної безпеки та недоторканості інформаційного простору іншим
органам [92, с. 123].
Повсякчас висловлюється думка, що МІП можна розглядати лише як
тимчасовий орган на період інформаційної агресії. На нашу думку, дане
міністерство має бути постійним органом виконавчої влади та вирішувати
проблемні питання у сфері проведення цілісної інформаційної політики
держави.
Наразі, Міністерство інформаційної політики як орган державної
виконавчої влади є відповідальним за формування і реалізацію державної
інформаційної політики, при чому державна інформаційна політика
реалізується у визначених Законом «Про інформацію» напрямках, проте на
нашу думку напрямки інформаційної політики не є сталими, вони
змінюються відповідно до розвитку інформаційного суспільства, існуючих
викликів та загроз в інформаційній сфері та загалом залежать від політичного
курсу держави.
Інформаційно-правову політику МІП формує і реалізує через правові
акти управління, тобто через адміністративну правотворчість. При цьому на
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стратегічному рівні нормативно-правового регулювання МІП виступає як
суб’єкт законодавчої ініціативи, а на тактичному рівні – як суб’єкт прийняття
адміністративних норм, що деталізують і конкретизують законодавчі акти та
актів владно-організаційного характеру, що забезпечують механізм їх
реалізації.
За нашим баченням, його основною функцією є саме координація між
усіма суб’єктами реалізації інформаційної політики. Причому координація
діяльності з міністерствами, іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади передбачає їх спільну діяльність щодо досягнення
результативності в цій сфері.
Головне завдання даного міністерства – досягнення погодженості в
діяльності всіх підсистем шляхом установлення оптимальних комунікацій
(зв'язків) між ними. Для виконання цієї функції використовуються
документальні матеріали (звіти організацій, аналітичні дані), результати
обговорення проблем на зборах, нарадах, семінарах, а також технічні засоби
зв'язку тощо. За допомогою цих та інших форм встановлюється раціональна
взаємодія між всіма підсистемами організації, здійснюється маневрування
ресурсами, узгодження всіх стадій процесу управління [229, с.112].
Для виокремлення місця і ролі Міністерства інформаційної політики в
системі суб’єктів формування і реалізації державної інформаційної політики,
необхідно співвіднести його функції і повноваженнями із функціями і
повноваженнями інших органів у сфері інформаційної політики та медіа.
Ось зокрема, згідно Звіту DGI підготовленого на базі експертного
висновку Ів Саломона, Тані Кершеван Смоквіної та Наташі Пірч Мусар щодо
аналізу розподілу повноважень державних установ у сфері інформаційної
політики та медіа в Україні передбачено низку органів, діяльність яких
дублюється між собою та наведено рекомендації щодо вирішення даного
питання, зокрема Державний комітет телебачення і радіомовлення України
має суміжні повноваження з Національною радою України з питань
телебачення і радіомовлення, Міністерством інформаційної політики,
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Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Щоб вирішити дане питання необхідно внесення змін у Конституцію, сфера
компетенції Державного комітету має бути значно скорочена, разом з тим за
ним можуть залишитися консультативні функції [90, с. 88-96].
Таким чином, основну роль МІП ми вбачаємо саме у формуванні
інформаційно-правової

політики,

тобто

у

нормативно-правовому

забезпеченні всіх ключових напрямків державної інформаційної політики.
Проаналізувавши співвідношення повноважень МІП та інших органів щодо
напрямків інформаційної політики, доходимо висновку про те, що деякі
напрямки інформаційної політики МІП реалізує спільно з іншими органами,
виконуючи при цьому координуючу функцію.
Звичайно ж, робити однозначний висновок про дієвість або, навпаки,
неефективність функціонування МІП ще зарано, однак слід зазначити, що
Міністерство постійно представляє звіти про свою роботу на офіційному
сайті.

Інформація

про

перші

результати

діяльності

МІП

включає:

1) створення Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування
системи національного телебачення та радіомовлення; 2) запуск соціальної
програми на підтримку четвертої хвилі мобілізації; 3) створення Інтернет
платформи i-army.org або так званих «інформаційних військ України»;
4) здійснення співпраці із журналістами у зоні АТО, зокрема, видача карток
акредитації журналіста в зоні АТО, проведення кваліфікованих тренінгів
військових кореспондентів; 5) запуск Програми доставки друкованих ЗМІ на
Донбас; 6) старт Кампанії інформаційної підтримки Криму; 7) створення
Експертної ради з розробки Концепції інформаційної безпеки та з питань
розвитку інформаційного простору України [9; 92, с. 123].
Протягом 2016 року міністерство анонсувало створення ситуаційних
центрів, розробку системи кризових комунікацій, рестарт UA|TV. Але
виконання деяких пунктів плану дій було перенесено. Не варто трактувати
такі факти як бездіяльність команди: наявна інформація свідчить про те, що
робота відбувається в тому темпі, який є можливий. Багато часу й енергії
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забирає узгодження дій міністерства з іншими відомствами, а також
бюрократичні процедури, пов’язані зі зміною нормативних документів. Але
те, що ці чинники не було враховано на етапі планування, ставить питання
щодо реалістичності планування й належного внутрішнього контролю [88,
с. 17].
Однак, не дивлячись на це, ми вважаємо, що дане міністерство можна
вважати взірцем для інших, так як його прозорість та відкритість діяльності
дійсно знаходиться на європейському рівні. Кожен охочий має змогу
ознайомитись не тільки з основними планами його діяльності, а й бути
обізнаним щодо організаційних, кадрових та загальних внутрішніх справ
даного органу, тобто спостерігати за станом реальної його дієвості та
неупередженості. Проте, все ж необхідно внести зміни і доповнення до низки
нормативно-правових актів в сфері інформаційної політики та медіа з метою
урегулювання дубляжу повноважень установ у цій сфері а також для надання
МІП реальної можливості виконувати очікувані від нього дії.
Проте не менш важливим завданням є збільшення підтримки
державних

ЗМІ

та

відновлення

нормальної

роботи

Національної

радіокомпанії України та її мовлення на закордон. Для прикладу, в Росії на
потреби

«Всероссийской

государственной

телевизионной

и

радиовещательной компании» за 2013 рік витратили 19 млрд рублів (майже
641 млн гривень), а в кризовій Греції бюджет тільки одного Держтелерадіо
на 2014 рік складав 300 млн євро (майже 5 млрд грн.). Не завадило б, також,
створити й державну англомовну інформаційну агенцію та змусити пресслужби державних установ (особливо силових міністерств) частіше давати
повноцінні брифінги та відсилати адекватні прес-релізи до вітчизняних та
закордонних ЗМІ [207]. В свою чергу МІП має координувати цей процес та
мати відповідні контрольно-наглядові функції.
Узагальнивши, можна навести такі висновки стосовно передумов
створення Міністерства інформаційної політики та його місця в системі
суб’єктів інформаційної політики:
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- незалежною Україною були здійснені спроби реформувати систему
органів державної влади у сфері інформаційної політики, зокрема було
створено Міністерство України у справах преси та інформації, яке потім було
реорганізовано у Міністерство інформації України проте, внаслідок
неналежного розподілу повноважень між суб’єктами формування та
реалізації інформаційної політики утворити ефективну систему на чолі із
міністерством (як координуючим та дієвим органом виконавчої влади) не
вдалося;
- реальною передумовою створення аналізованого суб’єкта публічної
адміністрації була наявність, яка до речі і залишилась, існування
інформаційної війни з Росією, яка, як зрозуміло кожному, негативно вливає
на всі суспільні та державотворчі процеси та механізми в державі. Сама ж
необхідність існування даного міністерства в цьому контексті є актуальною;
- Україна, зіткнувшись з актом агресії з боку Російської Федерації, не
мала змоги на належному рівні зреагувати на загрозу та дати відсіч
супротивнику. Пропагандистські дії значно знизили авторитет нашої держави
та, як наслідок, підірвали її суверенітет та територіальну цілість, оскільки
публічні органи не мали достатнього правого підґрунтя та спеціалізованого
органу влади для реалізації хоча б якихось відстоювальних дій. Проте,
найголовнішою проблемою стала зневіра громадськості до ефективності
державно-владних механізмів держави та їх правого впливу, що, в свою
чергу, спричинило вибух негативу та загального невдоволення;
- цілком закономірно виникла необхідність створення спеціалізованого
органу виконавчої влади, який би опікувався питанням відстоювання
публічного інтересу громадськості під час ведення гібридної війни та
безпосередньо впливав на процес її завершення. Саме таким інститутом є
Міністерство інформаційної політики, яке хоч і було створено порівняно
нещодавно, але здійснює дієві заходи організаційного та правового
характеру;
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- передумовами створення Міністерства інформаційної політики є
закономірні процеси, які спричинили необхідність існування та розвитку
аналізованого міністерства. До них слід віднести: 1) історичні – спроби
створення Міністерства у справах преси та інформації, а пізніше –
Міністерства

інформації

України;

організаційно-правові

–

офіційне

звернення до КМУ щодо вдосконалення системи забезпечення інформаційної
безпеки України; затвердження Верховною Радою України 2 грудня 2014
року персонального складу нового Кабінету Міністрів України та як наслідок
– ухвалення Кабінетом Міністрів України Постанови «Питання діяльності
Міністерства інформаційної політики України» та відповідного положення;
2) фактичні (реальні) – існування інформаційної війни з Російською
Федерацією;

наявність

інформаційного

простору;

окремо

національного

регіональний

простір

й

регіонального

впливає

на

окремі

адміністративно-територіальні одиниці нашої країни, що в свою чергу
спричинило

деформацію

інформаційного

продукту;

український

інформаційний і віртуальний простір є частиною російського; загальний
підрив авторитету держави та її суверенності пропагандою; неспроможність
держави зіткнувшись з актом агресії з боку Росії, на належному рівні
зреагувати на загрозу та дати відсіч супротивнику; публічні органи не мали
достатнього правого підґрунтя та спеціалізованого органу влади для
реалізації хоча б якихось відстоювальних дій відносно протидії гібридній
війні; масова зневіра громадськості до ефективності державно-владних
механізмів держави та їх правого впливу, що, в свою чергу, спричинило
вибух негативу та загального невдоволення; необхідність створення
спеціалізованого органу виконавчої влади, який би опікувався питанням
відстоювання публічного інтересу громадськості під час ведення гібридної
війни та безпосередньо займався процесом її завершення.
- побоювання громадськості щодо основ діяльності аналізованого
міністерства є цілком виправданими та логічними, оскільки до його відання
відносяться загальноцінні питання, вирішення яких на рівні суміжних органів
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та їй інших питань загалом, спричиняють виникнення маси запитань
відносно їх доцільності, результативності та законності взагалі.
- Міністерство інформаційної політики можна вважати взірцем для
інших, так як його прозорість та відкритість діяльності дійсно знаходиться на
європейському рівні. Кожен охочий має змогу ознайомитись не тільки з
основними

планами

його

діяльності,

а

й

бути

обізнаним

щодо

організаційних, кадрових та загальних внутрішніх справ даного органу, а
відтак, спостерігати за станом реальної його дієвості та неупередженості;
-в

сучасних

новостворений

умовах

суб’єкт

із

Міністерство

інформаційної

політики

специфічними

повноваженнями

як

покликане

провадити злагоджену і потужну інформаційну політику, до якої мають бути
залучені не лише державні органи, а й інституції громадянського суспільства,
що є активними учасниками суспільно-політичних процесів.
Отже, Міністерство інформаційної політики України займає помітне
місце в системі суб’єктів формування та реалізації інформаційної політики,
оскільки це особливий, центральний орган виконавчої гілки влади, який
знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України,
та створений в умовах інформаційної агресії, тобто в умовах порушення
інформаційної безпеки країни, що прямо впливає на особливості його завдань
та повноважень, які спрямовані на забезпечення належної інформаційної
політики держави. Роль Міністерства інформаційної політики виявляється в
двох ключових аспектах: як особливого тимчасового органу держави, що
забезпечує інформаційну політику протидії в умовах інформаційної агресії;
або ж як постійного органу виконавчої влади з відповідним адміністративноправовим статусом, що формує та реалізує інформаційну політику України,
вживає заходів щодо стабільного та систематичного реагування на новітні
виклики інформаційного суспільства.
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2.2 Структурно-організаційні елементи адміністративно-правового
статусу Міністерства інформаційної політики України
У зв’язку з продовженням інформаційної агресії, прийнятими новими
нормами

законодавства

у

сфері

інформаційної

політики,

виникає

необхідність у дослідженні поняття, змісту та структурних елементів
адміністративно-правового статусу Міністерства інформаційної політики.
До проблематики визначення загальних та спеціальних особливостей
адміністративно-правового статусу звертали свою увагу такі вчені, як
В. Б. Авер’янов, Н. О. Армаш. Ю. П. Битяк, І. П. Голосніченко, Н. Гудима,
О. М. Гумін, В. В. Кобзар, М. В. Ковалів, В. М. Корельський, А .В. Малько,
О. М. Музичук,

Я. І. Окар-Балаж,

Н. М. Олефіренко,

Н. Оніщенко,

С. В. Осауленко та інші. Проте, у зв’язку з тим, що Міністерство
інформаційної політики є новим інститутом в системі органів державної
влади, ґрунтовних наукових досліджень відносно даної проблематики не
напрацьовано.
Для

визначення

поняття

адміністративно-правового

статусу

Міністерства інформаційної політики, потрібно дослідити поняття у цій
сфері. Для початку необхідно розкрити поняття «міністерство».
Законодавством, а саме Законом України від 17 березня 2011 року
№ 3166-VI «Про центральні органи виконавчої влади» визначено, що
Міністерство є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику в одній чи декількох визначених
Кабінетом Міністрів України сферах, проведення якої покладено на Кабінет
Міністрів України Конституцією та законами України [200].
З позицій науковців, міністерство – це орган спеціалізованого
управління. Практично в усіх зарубіжних країнах в основі державного
управління виступає міністерська система, яка будується, як правило,
відповідно до галузевого принципу з тим, щоб охопити найважливіші сфери
державного управління й основні напрями суспільного розвитку [112, c. 42-
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43]. Як вважає П. В. Кикоть міністерство – основний центральний орган в
системі органів виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державну
політику та здійснює функції державного управління у відповідній галузі
(секторі) [103, с. 4].
Таким чином, Міністерство – це підпорядкована Кабінету Міністрів
України, структура, що виконує функції виконавчої гілки влади та створена у
передбаченому законом порядку для забезпечення специфічної внутрішньої
або зовнішньої політики держави у суспільстві.
Окресливши загальне поняття міністерства, можна визначити поняття
Міністерства інформаційної політики. Відповідно до чинного законодавства
Міністерство інформаційної політики України є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України. Міністерство інформаційної політики України є головним
органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки
[180].
Тобто, проаналізувавши

норми

законодавства, можна розкрити

наступне наукове визначення, а саме Міністерство інформаційної політики
України – це особливий, центральний орган виконавчої гілки влади, що
знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України,
та створений в умовах «гібридної війни», тобто в умовах порушення
інформаційної безпеки країни, що прямо впливає на особливості його завдань
та повноважень, які спрямовані на забезпечення належної інформаційної
політики держави.
Далі необхідно визначитись з поняттями: «статус», «правовий статус»,
«адміністративно-правовий статус» та поєднати їх із специфікою статусу
Міністерства інформаційної політики.
Статус є провідною категорією у юриспруденції, в перекладі з латини
«статус» (status) трактується як положення, стан у будь-якій ієрархії,
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структурі, системі [72, с. 238]. Тлумачний словник іншомовних слів визначає,
що статус – це правове становище осіб або організацій, установ тощо;
становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у
соціальній системі; установлене нормами права положення його суб’єктів,
сукупність їх прав і обов’язків [147, с. 565], в свою чергу тлумачний словник
української мови вказує, що статус – це певний стан чого-небудь [246,
с. 835].
Відносно категорії «правовий статус», то Н. Гудима зазначає, що
приналежно до органів державного управління в Україні, поняття статусу в
системі нормативно-правових актів використовується достатньо широко.
Наприклад, поняття «статус» використовується при окресленні обов'язків,
прав та повноважень як окремих органів державного управління, так і
відповідних посадових осіб, щодо яких законами або нормативно-правовими
актами такі обов'язки, права і повноваження визначаються [64]. Потрібно
зазначити, що правовий статус, як юридична категорія, не лише визначає
стандарти можливої та необхідної поведінки, що забезпечують нормальне
функціонування соціального середовища, а й характеризують реальну
взаємодію особи і держави. А тому складна система зв’язків, що
утворюються між державою та її індивідами, а також між самими індивідами
у державно-організованому суспільстві, фіксуються державою у юридичній
формі прав, свобод та обов’язків. У своїй сукупності саме вони складають
правовий статус індивіда, який, у свою чергу, відображає особливості
соціальної структури суспільства, рівень демократії та законності [107,
с. 169; 94, с. 626].
Теоретики права визначають правовий статус як систему законодавчо
встановлених і гарантованих державою прав, свобод, законних інтересів і
обов’язків суб’єкта суспільних відносин [165, с. 56]. Дещо особливою є
позиція Малько А .В. та Матузова Н. І., які під правовим статусом розуміють
комплексну

інтеграційну

категорію,

що

відображає

взаємовідносини

суб’єктів суспільних відносин, особи й суспільства, громадянина й держави,
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індивіда й колективу, а також інші соціальні зв’язки [143, с. 247].
В. М. Корельський розкриває правовий статус як багатоаспектну категорію,
що, по-перше, має загальний, універсальний характер, включає статуси
різних суб’єктів правовідносин – держави, суспільства, особи тощо; по-друге,
відбиває індивідуальні особливості суб’єктів і реальне положення їх у
системі багатоманітних суспільних відносин; по-третє, не може бути
реалізований без обов’язків, що кореспондуються правом, без юридичної
відповідальності, у необхідних випадках – без правових гарантій; почетверте, категорія «правовий статус» визначає права та обов’язки суб’єктів
у системному вигляді, що дає змогу здійснити порівняльний аналіз статусів
різних суб’єктів для відкриття нових шляхів їх удосконалення [122, с. 45].
Як вважає П. В. Кикоть, правовий статус міністерств пов'язаний з
особливою соціальною функцією, яка виникає із запитів самого суспільства
як

складної

саморегулюючої

системи

в

рамках

держави

і

має

регламентуватись на законодавчому рівні [103, с. 4]. Підтримуємо точку зору
Т. О. Гуржій з приводу того, що обов’язковою ознакою і визначальним
критерієм ідентифікації органу виконавчої влади є нормативне закріплення
за ним відповідного статусу. На підтвердження цієї тези, науковець зазначає,
що аналіз основних завдань і функцій органів виконавчої влади дає загальне
уявлення про зміст їх діяльності. Однак таке уявлення все ж не є абсолютно
повним, оскільки повноваження нерідко перетинаються із сферою діяльності
та повноваженнями органів місцевого самоврядування [66, с. 180-181].
Таким чином, поняття правового статусу є усталеним з позицій
теоретиків права та трактується як система прав, обов’язків та інших
правових складових, які визначають місце суб’єкта в системі права. Тобто,
становище кожного державного органу, в тому числі і Міністерства
інформаційної політики, яке регулюється правовими нормами, складає його
правовий статус.
Наступним питанням є дослідження позицій вчених-адміністративістів
щодо поняття адміністративно-правового статусу. Професор Ю. П. Битяк
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визначає, що адміністративно-правовий статус громадянина є складовою
частиною його загального статусу та встановлюється обсягом і характером
його адміністративної правосуб’єктності, яку становлять адміністративна
правоздатність і адміністративна дієздатність [40, с. 58-59]. Науковець
О. М. Музичук під правовим статусом суб’єкта адміністративно-правових
відносин розуміє систему закріплених у нормативно-правових актах ознак,
які визначають його роль, місце та призначення в системі правовідносин,
вказують на його відмінність від інших суб’єктів і порядок взаємовідносин
між ними [153, с. 320]. Потрібно врахувати позицію вченого Я. І. ОкарБалаж, який вважає, що адміністративно-правовий статус, як спеціальний
правовий статус, характеризує особу через її права, обов’язки та
відповідальність як суб’єкта адміністративного права і забезпечує участь у
суспільних відносинах, які виникають у зв’язку із забезпеченням суб’єктами
публічної влади прав і свобод фізичних осіб, при взаємодії органів публічної
влади з інституціями громадянського суспільства, а також опосередковано у
відносинах, які пов’язані у сфері публічного адміністрування об’єктів
державної та комунальної власності, а інколи – у відносинах, які мають місце
у внутрішньоорганізаційній діяльності органів публічної влади [162, с. 85].
Таким чином, адміністративно-правовий статус – це частина правового
статусу, яка визначається нормами адміністративного права та розкриває
права, обов’язки, відповідальність та місце суб’єкта адміністративного права
в суспільних відносинах.
Науковець М. К. Золотарьова розкриває адміністративно-правовий
статус спеціального органу державної влади як складну юридичну
конструкцію, головним складником якої є компетенція, що доповнюється
відповідальністю, завданнями, функціями, організацією (структурою) та
порядком діяльності (форми та методи діяльності, порядок створення та
припинення) [93, с. 11]. Як влучно визначив М. В. Ковалів, серед органів
державної влади важливе місце посідають органи виконавчої влади, що
здійснюють функції державного управління

економічним, соціально-
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культурним і адміністративно-політичним будівництвом. Від результатів
діяльності цих органів понад усе залежить соціально-економічний і
політичний стан країни. Саме ці органи виступають основним суб’єктом
адміністративного права ) [110, с. 26].
Н. О. Армаш характеризує адміністративно-правовий статус посади
керівника органу виконавчої влади як визначення, зміст якого завжди
полягає

в

сукупності

нормативно

визначених

прав

та

обов’язків,

характеризується специфічним обов’язком нести відповідальність у зв’язку з
виконанням своїх повноважень і становищем посади керівника в системі
управління [16, с. 17]. С. В. Осауленко розглядає адміністративно-правовий
статус Кабінету Міністрів України як визначені в нормах адміністративного
права завдання, функції, обов’язки та права вищого органу виконавчої влади
України. Адміністративно-правовий статус Прем’єр-міністра України є
статусом спеціального суб’єкта політичного та державного управління
найвищого органу виконавчої влади, який включає сукупність його публічновладних повноважень в управлінській та організаційно-розпорядчій сферах
виконавчої влади та відповідні функціональні обов’язки [166, с. 17].
Бодунов Є. визначив, що адміністративно-правовий статус МОН, як
головного органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації
державної політики у сфері вищої освіти характеризується сукупністю
обов’язків та прав стосовно розвитку вищої освіти, правового виховання
населення, створення умов для здобуття вищої освіти, розробки державних
стандартів, розробки та затвердження умови прийому до вищих навчальних
закладів, моніторингу якості вищої освіти та забезпечення її проведення,
здійснення ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів,
затвердження мінімальних нормативів матеріально-технічної і фінансової
діяльності

вищих

навчальних

закладів

та

спеціальної

юридичної

відповідальні посадових у цій сфері (адміністративної відповідальності МОН
та спеціальної дисциплінарної відповідальності його посадових осіб) [45,
с. 125].
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Галунько А. В. визначив адміністративно-правий статус публічної
адміністрації, яка здійснює регулювання діяльності соціальних Інтернетмереж, що полягає в сукупності чинників державного регулювання
утворення (легалізації) і публічних правил функціонування державних і
громадських установ та організацій, публічному визначенні їх обов’язків і
прав з метою забезпечення прав громадян у соціальних Інтернет-мережах,
прав і законних інтересів власників таких мереж, публічного інтересу
держави та суспільства в цілому в сукупності з адміністративною
відповідальністю у цій сфері [53, с. 20]. Досліджуючи сферу інформаційної
політики, М. Ф. Савюк визначила, що адміністративно-правовий статус
Міністерства інформаційної політики України – це сукупність його
правосуб’єктності, обов’язків і прав та відповідальності щодо проведення
державної політики у сфері забезпечення інформаційного суверенітету
України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в
Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних
інформаційних ресурсів [212, с. 15].
Таким

чином,

адміністративно-правовий

статус

Міністерства

інформаційної політики України – це правовизначальна категорія, яка
полягає у сукупності завдань, прав, обов’язків, та інших правових елементів,
що розкривають аспекти діяльності та засади функціонування Міністерства,
як юридичної особи публічного права та реалізовуються з метою задоволення
публічного інтересу держави, забезпечення інформаційної безпеки в
суспільстві та захисту інформаційних прав, свобод та законних інтересів осіб
[32, с. 109].
Щодо

змісту

адміністративно-правового

статусу

Міністерства

інформаційної політики, то науковець О. М. Гумін під адміністративноправовим статусом особи розуміє комплекс прав і обов’язків, передбачених
нормами адміністративного права. До елементів цього статусу вчений
відносить правосуб’єктність, права, обов’язки та юридичну відповідальність.
При цьому зазначає, що не всі права та обов’язки, закріплені в законодавстві,
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характеризують адміністративно-правовий статус. До них відносяться лише
ті, що передбачені нормами адміністративного права та реалізуються у
взаємовідносинах з органами публічної влади, оскільки адміністративноправові відносини існують тільки там, де один із суб’єктів є суб’єктом
владних повноважень [65, с. 37].
В свою чергу В. Б. Авер’янов та І. П. Голосніченко вказують, що зміст
адміністративно-правового статусу особи становить комплекс її прав і
обов’язків, закріплених нормами адміністративного права, реалізація яких
забезпечується

певними

гарантіями.

Основою

цього

статусу

є

адміністративна правоздатність – здатність мати права і виконувати
обов’язки адміністративно-правового характеру [3, с. 198]. Науковець
Н. Олефіренко досліджувала природу правового статусу адміністративного
суду в Україні, та визначила, що він складається з елементів, які можна
згрупувати таким чином: 1) організаційний блок – положення, що
визначають порядок утворення і структуру адміністративного суду, порядок
зайняття та заміщення посади. Оскільки адміністративний суд є органом
судової

влади,

всі

організаційні

елементи

його

правового

статусу

закріплюються у відповідних нормативно-правових актах; 2) цільовий блок –
завдання, функції та принципи діяльності адміністративного суду в Україні;
3) компетенція адміністративного суду як основний елемент його правового
статусу – це коло повноважень, якими наділений адміністративний суд для
виконання завдань та функцій, покладених на нього державою [163, с. 152].
В свою чергу О. В. Пономарьов визначає адміністративно правовий
статус Антимонопольного комітету України як його становище у ієрархії
органів виконавчої влади, яке створює умови для забезпечення спроможності
Комітету своїми односторонніми діями (актами) породжувати, змінювати або
припиняти

адміністративно-правові

правовідносини

у

сфері

захисту

економічної конкуренції, а до його структури вчений відносить такі
елементи: 1) мета, завдання, функції; 2) компетенція; 3) організація
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діяльності; 4) юридична відповідальність службовців Антимонопольного
комітету України [181, с. 18].
Алексійчук М. М. визначив, що до складу адміністративно-правового
статусу органів внутрішніх справ відносить цілі, завдання, функції,
організаційну структуру і структуру управління, компетенцію, права й
обов’язки, що забезпечують охорону громадського порядку на території, що
обслуговується виконавчим органом [12, с. 17]. Також досліджуючи сферу
органів внутрішніх справ, професор А. Г. Чубенко визначив правовий статус
МВС України у системі його елементів: а) офіційна назва органу; б) порядок
та спосіб його утворення; в) територія діяльності; г) цілі діяльності, завдання
і функції; д) обсяг і характер конкретних владних повноважень; е) форми і
методи діяльності; з) відповідальність; і) джерело фінансування; к) наявність
чи відсутність прав юридичної особи; л) право та обов’язок мати визначену
внутрішню структуру; м) право та обов’язок користуватися державними
символами [240, с. 7].
Ми вважаємо, що необхідно поетапно дослідити зміст адміністративноправового статусу Міністерства інформаційної політики через сукупність
наступних структурно-організаційних елементів:
1. Правосуб’єктність Міністерства інформаційної політики.
Визначальною ознакою правосуб’єктності юридичної особи є те, що
вона передбачена нормами цивільного права, проте правосуб’єктність у сфері
приватного і публічного права різниться. В сфері публічного права – це
питання субординації, підпорядкування чи підвладності, тобто сфера дії норм
адміністративного права.
Існують

різні

правосуб’єктності

і

підходи
правового

до

питання
статусу:

про
одні

співвідношення
вчені

вважають

правосуб’єктність передумовою правового статусу, другі схильні включати її
в

правовий

статус

як

структурний

елемент,

треті

називають

правосуб’єктність більш об’ємною категорією, яка вбирає в себе правовий
статус [214, с. 379].
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Крім цього Т. Коломоєць зазначає, що коли мова йде про потенційну
здатність суб'єкта мати певні права та виконувати обов'язки у сфері дії
адміністративного

права,

то

застосовується

базова

категорія

«адміністративна правосуб'єктність», коли мова йде про конкретні (наявні) у
особи права та обов'язки, то на перший план «виходить» категорія –
«адміністративно-правовий статус» [113, с. 64].
Таким чином, можемо констатувати, що правосуб’єктність є важливим
інститутом (фундаментом) адміністративно-правового статусу Міністерства
інформаційної політики, яке є юридичною особою публічного права, та
входить до системи органів виконавчої влади, тобто набуває своєї
правосуб’єктності через певну процедуру, з обов’язковим призначенням
Міністра, як керівника Міністерства, що пов’язано із безпосередньою
реалізацією своїх завдань та повноважень.
2. Соціальне призначення Міністерства інформаційної політики, яке
знаходить свій вираз в його завданнях.
Тлумачний словник української мови розглядає завдання як наперед
визначений, запланований для виконання обсяг роботи, справа і т. ін;
настанова, розпорядження виконати певне доручення; мета, до якої прагнуть;
те, що хочуть здійснити [43, с. 40].
Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні
органи виконавчої влади» визначив, що основними завданнями міністерства
як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній
чи декількох сферах, є: забезпечення нормативно-правового регулювання;
визначення пріоритетних напрямів розвитку; інформування та надання
роз'яснень щодо здійснення державної політики; узагальнення практики
застосування

законодавства,

розроблення

пропозицій

щодо

його

вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих
актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд
Президентові України та Кабінету Міністрів України; забезпечення
здійснення соціального діалогу на галузевому рівні [200].
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Положенням про Міністерство інформаційної політики України від 14
січня 2015 року № 2, визначені основні завдання МІП, якими є:
1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах
інформаційного суверенітету України та інформаційної безпеки, зокрема з
питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами;
1-1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері
державного іномовлення; 1-2) забезпечення розбудови в Україні системи
державних стратегічних комунікацій; 2) забезпечення здійснення реформ
засобів масової інформації щодо поширення суспільно важливої інформації
[180].
На офіційному веб-сайті МІП визначено, що у своїй діяльності
Міністерство інформаційної політики України базується виключно на
принципах захисту свободи слова та думки, захисту прав громадян на
вираження своєї позиції. При МІП створено Громадську раду, до якої
увійшли представники громадських організацій, ЗМІ та медіа-експерти. Вона
виконуватиме функції нагляду за діяльністю Міністерства. Ключові завдання
МІП затверджено в Програмі дій Уряду, а також викладено у Коаліційній
угоді, підписаній п'ятьма парламентськими фракціями Верховної Ради
України. Такими завданнями є: розробка стратегії інформаційної політики
України та концепції інформаційної безпеки держави; координація органів
влади

в

питаннях

комунікації

та

поширення

інформації;

протидія

інформаційній агресії з боку Росії [168].
Як зазначено вище, При МІП України створено Громадську раду, яка є
постійно діючим колегіальним виборним тимчасовим консультативнодорадчим органом, утвореним для забезпечення дієвої участі громадськості в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за
діяльністю Міністерства інформаційної політики України, налагодження
ефективної взаємодії Міністерства інформаційної політики України з
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та
реалізації державної інформаційної політики Міністерства інформаційної
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політики України. Таким чином, необхідно зазначити і про її завдання, до
яких відносяться: забезпечення реалізації громадянами конституційного
права на участь в управлінні державними справами; здійснення громадського
контролю за ефективністю діяльності Міністерства інформаційної політики
України у сфері формування та реалізації інформаційної політики України;
врахування Міністерством інформаційної політики України громадської
думки під час формування та реалізації державної та регіональної
інформаційної політики України [178].
Отже,

можна

вважати,

що

основні

завдання

Міністерства

інформаційної політики України складаються з трьох елементів: завдання як
центрального

органу

виконавчої

влади;

безпосередні

завдання

як

спеціалізованого органу; додаткові завдання, виражені через діяльність
консультативно-дорадчих органів.
Поєднуючи ці три складові, до основних завдань Міністерства
інформаційної політики України слід віднести: 1) забезпечення належної
інформаційної політики в країні, в першу чергу підтримання належного рівня
інформаційної

безпеки;

2) реформування

органів

та

всієї

системи

забезпечення інформаційної політики; 3) створення належної системи
нормативно-правового забезпечення тактичного та стратегічного рівня у
сфері інформаційної політики; 4) забезпечення інформаційних прав осіб в
державі; 5) взаємодія з іншими органами державної влади та координування
підпорядкованих органів.
3. Наступним невід'ємним елементом правового статусу Міністерства
інформаційної політики є його компетенція, яка складається з його функцій
та повноважень (К=Ф+П), вони передбачені у п. 4 Положення «Про
Міністерство інформаційної політики України».
У ч. 6 п. 4 Положення «Про Міністерство інформаційної політики
України», прямо передбачено, що Міністерство інформаційної політики бере
участь

у

формуванні

державної

інформаційної

політики.

Перелік

повноважень досить місткий і налічує двадцять вісім пунктів, всі
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повноваження визначені п.4 Положення «Про Міністерство інформаційної
політики України» [180]. Ми вважаємо доцільним дослідити окремо
компетенцію Міністерства інформаційної політики, розглянувши його
функції і повноваження, зокрема у сфері інформаційно-правової політики.
Компетенція Міністерства інформаційної політики реалізується тільки
в його актах і діях. Слід зазначити, що основним принципом діяльності
державного органу як юридичної особи публічного права є такий:
«Державний орган може тільки те, що дозволено законом». Актами
Міністерства інформаційної політики відповідно до п.8 Положення «Про
Міністерство інформаційної політики України» є накази, а дії Міністерства
інформаційної політики України в контексті організації своєї діяльності
передбачені п.5 Положення «Про Міністерство інформаційної політики
України»[180].
4. Обов'язковим

елементом

є

також

і

внутрішня

організація

Міністерства інформаційної політики України.
Чисельність штату Міністерства інформаційної політики України,
затверджена на 2015 рік, становить 29 співробітників. Така кількість з огляду
на українську практику видається надзвичайно малою. Проте досвід багатьох
країн та сучасна управлінська наука доводять, що саме невеликі за штатом
установи, які працюють на принципах делегування, здатні реалізувати
масштабні

державні

завдання.

Попри

жорсткі

вимоги

українського

законодавства, Міністерство інформаційної політики спроможне успішно
виконати всі поставлені перед ним завдання, залучаючи мінімум ресурсів
[168].
Структурно Міністерство інформаційної політики України складається
з: Міністра, Першого заступника Міністра, Заступника Міністра, Державного
секретаря, Патронатної служби Міністра, Юридичного сектору, Сектору
управління

персоналом,

бухгалтерського

обліку

Фінансово-економічного
та

звітності,

Сектору

сектору,

Сектору

адміністративно-

господарського забезпечення, Сектору зв'язків з громадськістю, взаємодії з
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засобами масової інформації та координації з органами влади, Сектору
стратегічних комунікацій, Сектору інформаційної реінтеграції Криму та
Донбасу, Сектору з питань забезпечення інформаційної безпеки, Сектору з
питань просування України в світі, Сектору з питань європейської інтеграції,
Головного спеціаліста з внутрішнього аудиту, Головного спеціаліста з
режимно-секретної роботи, Головного спеціаліста з запобігання та виявлення
корупції [168].
Таким чином, внутрішня організація Міністерства інформаційної
політики України виражена через структуру Міністерства як органу
виконавчої влади, з особливим складом: Міністр, його заступників,
керівників відповідних секторів, які відповідають за конкретні сфери, та
трьох спеціалістів, наділених моніторинговими та контрольно-наглядовими
повноваженнями.
5. Останнім елементом правового статусу Міністерства інформаційної
політики є відповідальність у сфері інформаційно-правової політики
держави.
У фаховій юридичній літературі визначено, що адміністративна
відповідальність виступає наслідком невиконання чи неналежного виконання
особою норм адміністративного законодавства, що тягне невідворотність
реагування держави на адміністративні правопорушення (проступки) та
встановлюється виключно її законами. Крім того, в результаті аналізу
адміністративної відповідальності, як різновиду юридичної відповідальності,
виокремлюють такі її ознаки: має зовнішній характер; застосовується лише за
вчинення правопорушення; пов’язана з державним примусом у формах
каральних і правовідновлюючих заходів; визначена у нормах права;
притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в певному
процесуальному порядку; притягнення до відповідальності здійснюється
уповноваженими державними органами та посадовими особами; винна у
вчиненні правопорушення особа несе певні втрати матеріального та
побутового характеру, які передбачені законом [8, с.81].
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На сьогоднішній момент інформація пронизує усі сфери суспільного
життя, і більшість суб’єктів перебуває в інформаційно-правових відносинах,
що безпосередньо відбивається на правопорушеннях у цій галузі. Саме тому
аналіз інституту адміністративної відповідальності у сфері інформаційної
політики є вкрай потрібним, а виявлення її характерних ознак сприятиме
розробці

прозорого,

ефективного

механізму

застосування

такої

відповідальності.
Ми вважаємо, що в Україні все ще не сформований інститут
адміністративної відповідальності юридичних осіб, а є діяння за які
накладаються засоби адміністративного примусу. Така ситуація виникає з
огляду на те, що у вітчизняному законодавстві не прописана проблема вини
юридичної особи. В Положенні про «Міністерство інформаційної політики»
не

наведено

положень

про

відповідальність

як

окремий

елемент

адміністративно-правового статусу, тому стягнення можуть накладатися на
посадових осіб цього Міністерства, якщо вони вчинили правопорушення.
На підтвердження цього у ст. 27 Закону «Про центральні органи
виконавчої влади» вказується, що посадові особи міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади несуть кримінальну, адміністративну,
дисциплінарну та цивільно-правову відповідальність відповідно до закону;
шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадових
осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади при здійсненні
ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави в порядку,
визначеному законом; держава має право зворотної вимоги (регресу) до
посадових осіб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, які
заподіяли шкоду, у розмірах і порядку, визначених законодавством [200].
Наприклад, якщо посадова особа Міністерства інформаційної політики
України як розпорядника публічної інформації порушила положення ст. 24
Закону «Про доступ до публічної інформації» [186], то до неї буде
застосована

адміністративна

відповідальність

за

ст.

212-3

«Порушення права на інформацію та права на звернення» [111].

КУпАП
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Ми вважаємо, що адміністративна відповідальність Міністерства
інформаційної політики як складова його правового статусу, повинна
співвідноситись з елементами політичної відповідальності, заснованої на
теорії відповідальності юридичної особи та може бути застосована лише до
посадових осіб Міністерства інформаційної політики, які відповідальні за
окремий напрямок політики Міністерства та здійснили правопорушення, під
час провадження адміністративної владної діяльності.
На нашу думку, розглядаючи адміністративну відповідальність, як
елемент адміністративно-правового статусу, в якості підстави такої
відповідальності доцільно застосовувати критерії ефективності діяльності
Міністерства інформаційної політики, зокрема в процесі вироблення та
реалізації управлінсько-правових рішень в сфері інформаційної політики.
Необхідно

відмежовувати

адміністративну

відповідальність

Міністерства інформаційної політики як елемент його адміністративноправового статусу та адміністративну відповідальність за правопорушення в
інформаційній сфері за підставами застосування, суб'єктно-об'єктним
складом та негативними наслідками, що настають для правопорушника [29,
с. 127].
Отже,

зміст

адміністративно-правового

статусу

Міністерства

інформаційної політики відображає його правову сутність і визначає його
місце в системі центральних органів виконавчої влади та складається з
адміністративної
основоположних
адміністративної

правосуб’єктності
завдань,

як

компетенції,

яка

органу

суб’єкта

виконавчої

інформаційної

складається

з

його

влади;
політики;

функцій

та

повноважень; внутрішньої організації Міністерства інформаційної політики
України, вираженої через його структуру; аспектів адміністративної
відповідальності у сфері інформаційно-правової політики держави.
Усе вищевикладене дає підстави зробити наступні висновки щодо
поняття

та

змісту

адміністративно-правового

інформаційної політики України:

статусу

Міністерства
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1. Міністерство – це підпорядкована Кабінету Міністрів України,
структура, що виконує функції виконавчої гілки влади та створена у
передбаченому законом порядку для забезпечення специфічної внутрішньої
або зовнішньої політики держави у суспільстві.
2. Міністерство інформаційної політики України – це особливий,
центральний

орган

виконавчої

гілки

влади,

що

знаходиться

в

безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України, та створений
в умовах інформаційної агресії, тобто в умовах порушення інформаційної
безпеки країни, що прямо впливає на особливості його завдань та
повноважень, які спрямовані на забезпечення належної інформаційної
політики держави.
3. Поняття правового статусу є усталеним з позицій теоретиків права та
трактується як система прав, обов’язків та інших правових складових, які
визначають місце суб’єкта в системі права. Тобто, становище кожного
державного органу, в тому числі і Міністерства інформаційної політики, яке
регулюється правовими нормами, складає його правовий статус.
4. Правосуб’єктність

є

важливим

інститутом

(фундаментом)

адміністративно-правового статусу Міністерства інформаційної політики, яке
є юридичною особою публічного права, та входить до системи органів
виконавчої влади, тобто набуває своєї правосуб’єктності через певну
процедуру призначення (створення), з обов’язковим призначенням Міністра,
як керівника Міністерства, що пов’язано із безпосередньою реалізацією
своїх завдань та повноважень.
5. Основні завдання Міністерства інформаційної політики України
складаються з трьох елементів: завдання як центрального органу виконавчої
влади; безпосередні завдання як спеціалізованого органу; додаткові завдання,
виражені через діяльність консультативно-дорадчих органів.
6. До основних завдань Міністерства інформаційної політики України
слід віднести: 1) забезпечення належної інформаційної політики в країні, в
першу

чергу

підтримання

належного

рівня

інформаційної

безпеки;
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2) реформування органів та всієї системи забезпечення інформаційної
політики;

3) створення

належної

системи

нормативно-правового

забезпечення тактичного та стратегічного рівня у сфері інформаційної
політики; 4) забезпечення інформаційних прав осіб в державі; 5) взаємодія з
іншими органами державної влади та координування підпорядкованих
органів.
7. Внутрішня організація Міністерства інформаційної політики України
виражена через структуру Міністерства як органу виконавчої влади, з
особливим складом: Міністра, його заступників, керівників відповідних
секторів, які відповідають за конкретні сфери, та трьох спеціалістів,
наділених моніторинговими та контрольно-наглядовими повноваженнями.
8. Адміністративна

відповідальність

Міністерства

інформаційної

політики як складова його правового статусу, повинна співвідноситись з
елементами

політичної

відповідальності,

заснованої

на

теорії

відповідальності юридичної особи та може бути застосована лише до
посадових осіб Міністерства інформаційної політики, які відповідальні за
окремий напрямок політики Міністерства та здійснили правопорушення, під
час провадження адміністративної владної діяльності.
9. Зміст

адміністративно-правового

статусу

Міністерства

інформаційної політики відображає його правову сутність і визначає його
місце в системі центральних органів виконавчої влади та складається з
адміністративної
основоположних
адміністративної

правосуб’єктності
завдань,
компетенції,

як
яка

органу

суб’єкта

виконавчої

інформаційної

складається

з

його

влади;
політики;

функцій

та

повноважень; внутрішньої організації Міністерства інформаційної політики
України, вираженої через його структуру; аспектів адміністративної
відповідальності у сфері інформаційно-правової політики держави.
Отже, адміністративно-правовий статус Міністерства інформаційної
політики України – це правовизначальна категорія, яка полягає у сукупності
завдань, прав, обов’язків, та інших правових елементів, що розкривають
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аспекти діяльності та засади функціонування Міністерства, як юридичної
особи публічного права та реалізовуються з метою задоволення публічного
інтересу держави, забезпечення інформаційної безпеки в суспільстві та
захисту інформаційних прав, свобод та законних інтересів осіб.
2.3 Адміністративна

компетенція

Міністерства

інформаційної

політики України
Питання
досліджень

компетенції

з

позиції

неодноразово

адміністративної

були
науки,

предметом

наукових

в

елементу

аспекті

адміністративно-правового статусу, так і суміжних наук, зокрема державного
управління. Серед дослідників вказаної проблематики, нам цікавий науковий
доробок таких учених як: В. Б. Авер'янов, М. Армстронг, В. Боднарчук,
З. Р. Кисіль,

Р. В.

Кисіль,

Т. О. Коломоєць,

О. Крупчан,

О. Я. Лазор,

О. Ю. Оболенський; М. М. Потіп.
В межах предмету нашого дослідження, слід звернутися до питання
адміністративної правоздатності органів виконавчої влади держави, яка за
твердженням З. Р. Кисіль та Р. В. Кисіль, визначається їх компетенцією, якою
наділяється кожен із них при утворенні. Компетенція органу фіксує коло
здійснюваних ним управлінських функцій і обсяг необхідних для їх реалізації
повноважень (обов’язків і прав). Фактично, адміністративна правоздатність
органу управління окреслює коло його юридично-владних повноважень, що
дають

йому

можливість

брати

участь

в

адміністративно-правових

відносинах.При цьому, зазвичай, органи управління зобов’язані вступати в
адміністративно-правові відносини, які відіграють роль основного засобу
практичної реалізації належної їм компетенції [106, с. 40].
У Словнику іншомовних слів надається визначення компетенції в двох
аспектах: по-перше, як коло повноважень, наданих законом, статутом або
іншим актом конкретному органу або посадовій особі; по-друге, коло питань,
у яких дана особа має знання, досвід [215]. У Новому тлумачному словнику
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української мови слово «компетенція» трактується як «добра обізнаність із
чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи, особи»
[246, с. 874]. У тлумачному словнику С. І. Ожегова компетенція визначається
як «коло питань, в яких хто-небудь добре обізнаний; коло чиїхось
повноважень, прав» [161, с. 289].
Таким чином, виходячи із тлумачення поняття «компетенція», можна
виокремити його визначальні складові «коло питань», «коло повноважень» та
«обізнаність». Але тлумачення поняття «компетенція» в юридичній науці та
у державному управлінні дещо відрізняється з огляду на їх публічноправовий характер.
Так, у Словнику адміністративного права, компетенція, визначається як
інститут

публічного

репрезентує

права,

комплексну

зокрема

адміністративного

нормативно-оформлену

права,

який

характеристику

повноважень державного або громадського органу, організації, посадової
особи, іншого службовця у певній сфері державного або громадського
управління.[ 25, с. 169]
Досить

чітким

і

лаконічним

є

визначення

сутності

поняття

«компетенція», яке надає М. Армстронг, він вважає, що компетенція –
поняття , що стосується роботи та розкриває сферу професійної діяльності, у
якій людина компетентна [17, с. 273]. В. Боднарчук вважає, що під час
формування компетенції в системі державного управління має бути
врахований її зв'язок із компетентністю та професіоналізмом осіб, які будуть
нею володіти [44, с. 25]
Аналізуючи доктринальні погляди вчених, слід зазначити, що питання
визначення «компетенції» через певні визначальні юридичні поняття все ще
залишається дискусійним у юридичній науці. Виходячи з викладеного,
вважаємо за доцільне сформулювати поняття «адміністративно-правова
компетенція

Міністерства

інформаційної

політики»,

використовуючи

концептуальний підхід щодо компетенції в системі органів виконавчої влади.
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На думку вчених-адміністративістів, компетенція відіграє значну роль
у встановленні місця конкретного органу серед інших органів державної
влади, є своєрідним засобом (формою) суспільного поділу праці з
професійного управління державою, її владними органами і суспільством
[149, с. 266].
Погорілко В.Ф. вважає, що орган виконавчої влади наділений певним
колом повноважень – прав і обов’язків, тобто компетенцією. Вона
закріплюється

в

нормативно-правових

актах

певного

виду,

які

характеризуються як компетенційні (або «статусні») [177, с.401].
За визначенням В. В. Галунька, компетенція – це певний обсяг
державної діяльності, покладений на конкретний орган, або коло питань,
передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами,
якіцей орган має право вирішувати в процесі практичної діяльності [54,
с.142].
Потіп М. М, визначаючи компетенцією владних органів, розуміє її як
поєднання знань, умінь та навичок посадових осіб з практикою державного і
суспільного життя, з повнотою законного державновладного впливу на
адміністративні відносини політичної, економічної, фінансової, соціальнокультурної спрямованості. Продовжуючи думку, вчений стверджує, що
компетенція

є

кількісною

категорією,

що

залежить

від

масштабів

адміністративного впливу (співвідношення посадовців з населенням на
одиницю території у певний період часу), а також має якісні параметри
організуючого

адміністративно-правового

впливу

посадовців

(через

правотворення та правореалізацію із застосуванням переконання і примусу,
стимулів та заохочень) на свідомість, волю і поведінку населення, де
провідним елементом виступає професіоналізм посадовців [182, с.33].
Зазначимо, що єдина загальна компетенція системи органів виконавчої
влади існує незалежно від того якою конкретною компетенцією наділений
певний орган державної виконавчої влади. Загальні положення щодо
компетенції центрального органу виконавчої влади закріплені в Законі
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України «Про центральні органи виконавчої влади» [200], а конкретні
компетенційні повноваження повинні бути деталізовані у Положеннях про ці
органи. Але дуже часто у Положеннях не визначені спеціальні компетенційні
повноваження, зокрема з позиції їх взаємозв’язків, тому часто Положення
просто дублює стандартні норми закону, що призводить до правової
невизначеності та неузгодженості в діяльності органів виконавчої влади.
Підтримуючи, положення про те, що всі центральні органи виконавчої
влади наділені владною компетенцією задля виконання завдань і реалізації
функцій держави, в тому числі щодо формування і реалізації державної
політики наведемо точку зору В. Федоренко, яка зводиться до того, що при
визначенні статусу центрального органу виконавчої влади слід враховувати
теоретико-методологічні позиції про те, що компетенція центральних органів
виконавчої влади є загальнодержавною, тобто поширюється на всю
територію України. Разом з тим, має чітко визначатись різниця між
центральними органами виконавчої влади та Урядом, компетенція якого
також є загальнодержавною. І така різниця полягає в тому, що Уряд є
органом загальної компетенції, відповідальним за реалізацію державної
політики в усіх сферах державної політики, а центральні органи виконавчої
влади мають компетенцію у конкретних (спеціальних) сферах державної
політики [230, с. 39].
Потіп

М. М.

визначає

структуру

компетенції

через

основні

(повноваження та предмет ведення) та організаційні (призначення органу,
цілі та задачі, професіоналізм посадових осіб) елементи, які у своєму
взаємозв’язку дають можливість якісного виконання покладених на органи
державної

виконавчої

Продовжуючи

думку,

влади

та

місцевого

самоврядування

науковець

формулює

ознаки, які

функцій.

відрізняють

компетенцію: а) має офіційне визначення у нормах права; б) виступає
засобом структурної побудови системи органів державної влади та місцевого
самоврядування; в) виступає критерієм якості діяльності органів державної
виконавчої влади та місцевого самоврядування; г) здійснюється посадовими
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особами відповідно до покладених на них повноважень. З огляду на це, він
визначає компетенцію органів державної виконавчої влади та місцевого
самоврядування як невід’ємну властивість реалізовувати функції держави
професійним виконанням посадовими особами (чи групою посадових осіб)
законодавчо встановлених повноважень щодо предмета відання відповідно
до поставлених цілей та задач [182, с. 35]
Як зазначає О. Крупчан, з техніко-юридичної точки зору в чинному
законодавстві нерідко є дуже нечіткими межі між формулюваннями завдань і
функцій, з одного боку, функцій і повноважень – з іншого. Тому
характеризуючи, власне компетенції органів виконавчої влади, доцільно
враховувати характер не лише прав і обов’язків, а й деяких інших складових
їх правового статусу, насамперед завдань і функцій (хоч текстуально вони
можуть і не розмежовуватись). Тим більше, що найчастіше фіксація
повноважень тісно переплетена з функціями [127, с.45].
Таким чином, компетенція як елемент адміністративно-правового
статусу поєднує у собі певну сукупність елементів, ми вважаємо, що для
нашого дослідження це поєднання функцій та повноважень Міністерства
інформаційної політики, зокрема і у сфері інформаційно-правової політики,
натомість у більш ширшому розумінні це комплекс взаємопов’язаних
елементів до яких в науці адміністративного права також відносяться
призначення органу, цілі, задачі та предмет ведення.
На нашу думку функції Міністерства інформаційної політики тісно
пов’язані із завданнями і є їх похідними. Варто зазначити, що в теорії права
існує різноманітність думок та підходів стосовно сутності та видів функцій
адміністрування. Провівши аналіз загальнотеоретичних підходів щодо змісту
поняття «функції управління» можемо констатувати, що одні науковці
визначають дану категорію як: комплекс взаємопов’язаних організаційноправових впливів органу, кожного структурного підрозділу, який слугує
напрямом для досягнення мети, поставленої перед системою управління [63,
с. 33], інші – як основний напрям і зміст діяльності суб’єкта [132, c. 39].
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Звідси ми доходимо думки, що функції Міністерства інформаційної
політики України – це комплекс різноспрямованих напрямків діяльності
органу та його структурних підрозділів, які спрямовані на реалізацію
завдань, які поставлені перед ним під час здійснення публічно-правової
діяльності.
Висвітлюючи сутність функцій Міністерства інформаційної політики
України, варто зазначити, що залежно від завдань, що стоять перед
зазначеним органом, існує також різноманітність видів його функцій.
Цікавим є те, що погляди науковців щодо питання класифікації
функцій адміністрування у науковій юридичній літературі поділилися
неоднозначно наступним чином:
Так, В. Я. Малиновський пропонує перелік основних функцій,
відносячи

до

них

політико-адміністративні,

економічні,

соціальні,

гуманітарні функції [142, с. 210]. У свою чергу, А. Ф. Мельник функції
адміністрування поділяє на загальні (основні) та особливі (спеціальні,
специфічні, або функції спеціалізованого адміністрування) [146, с. 87].
Г. С.

Одінцова

адміністрування
організації,

висловлює

належать

такі

думку,
функції:

координації, регулювання,

що

до

основних

прогнозування,

мотивації, обліку,

функцій

планування,
аналізу та

контролю, які можна звести лише до чотирьох таких функцій, як планування,
організація, мотивація і контроль, що являють собою «скорочений склад»
функцій [160, с. 15].
Н. М. Мужикова зазначає, що у цілому діяльність міністерств поєднує
два типи функцій: функції по забезпеченню аналітико-консультативної
допомоги у виробленні й здійсненні політики міністрів у відповідних
секторах державного управління; функції забезпечення задоволення потреб
суспільства і держави. Ці функції пов’язані з наданням управлінських послуг
населенню [152, с.44]
В науці державного управління функції органів виконавчої влади
розглядаються як їх управлінський вплив на об’єкти управління, який у
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нових умовах полягає не в прямому адмініструванні, а в орієнтуванні, забезпеченні ресурсами і засобами для досягнення цілей і завдань, які стоять
перед об'єктами управління. Причому змістом функціонування системи
органів

виконавчої

влади

є

організаційно-управлінська,

виконавчо-

розпорядча діяльність на основі і на виконанні законів з метою забезпечення
повсякденної

діяльності

держави

і

її

розвитку

та

забезпечення

функціонування і розвитку всього суспільного організму (побудови і
розвитку громадського суспільства) [86, с.26]
Поділяючи окремі думки науковців щодо змісту та видів функцій
адміністрування, а також положення законодавчих актів, якими визначено
завдання Міністерства інформаційної політики України, вважаємо, що його
функції

поділяються

на:

публічно-представницькі;

прогностично-

планувальні; забезпечувальні; координаційно-субординаційні; економічні;
організаційні; інформаційні.
Таким

чином,

функції

Міністерства

інформаційної

політики

визначають головний напрям його діяльності, шлях до досягнення
поставленої мети. Узагальнення завдань та функцій, дозволяє нам зробити
класифікацію повноважень МІП залежно від напряму реалізації. Ми
вважаємо доцільним поділити їх на: дозвільні; організаційно-розпорядчі;
контрольно-наглядові;

нормотворчі;

акредитаційно-атестаційні;

кадрові;

міжнародного співробітництва.
Федоренко В. Л. вважає, що західна теорія управління виходить з того,
що завданням кожного міністерства є здійснення влади, управління та
втручання (тобто зміна організації і напряму діяльності об’єктів управління).
Для досягнення відповідних цілей міністерство повинно мати керівний центр
в особі міністра, кваліфікований управлінський персонал і матеріальні
можливості, що передбачаються у бюджеті. Сукупність трьох складових
частин міністерської ланки – міністр, персонал і бюджет – приводить до
руху, власне, сам орган державного управління, дозволяє йому ефективно
функціонувати, реалізовувати закріплені за ним повноваження [230, с. 50]
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Вважаємо, що загалом правовий статус і зокрема компетенція
міністерства як органу виконавчої влади, повинна виходити із єдиних
концептуальних засад, що у кінцевому підсумку повинно сприяти
узгодженості діяльності всіх органів у системі виконавчої влади. На нашу
думку

ґрунтовне

дослідження

питань

компетенції

Міністерства

інформаційної політики як центрального органу виконавчої влади сприятиме
структурним та функціональним змінам у системі виконавчої влади,
прискорить механізм реформування влади в контексті побудови нової моделі
уряду відповідального перед суспільством.
На підтвердження цього, у науці державного управління існує
обґрунтована думка, яка зводиться до того, що основні недоліки при
створенні, наприклад, центральних органів виконавчої влади виявляються
через те, що положення про них затверджуються різними органами
державної влади: Верховною Радою України, Президентом України,
Кабінетом Міністрів України. Така практика призводить до ситуації, що не
враховуються численні деталі можливої компетенції відповідного органу.
Аналіз усіх існуючих на цей час актів про компетенцію центральних органів
виконавчої влади свідчить про те, що за браком даних про компетенцію
системи органів виконавчої влади не закріплюються багато з напрямків
державного впливу на відповідні суспільні відносини. Це неприпустимо в
умовах, коли на перше місце ставлять інтереси особи і громадянина, адже
така практика зменшує обсяг реалізації прав і свобод громадян [86, с.25]
Основною місією Міністерства інформаційної політики є створення
умов для формування конкурентного та незалежного інформаційного
простору України, що ґрунтується на принципах і засадах громадянського
суспільства та професійної спільноти, здатних до саморегуляції та
саморозвитку, як гарантії попередження впливу на незалежні ЗМІ та як
необхідної умови розвитку незалежної демократичної держави Україна, а
також популяризації її цінностей у світі [91].
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МІП наголошує, що результатом його діяльності є розвиток
інформаційного простору України, а саме: дерегуляція, демонополізація та
деолігархізація; створення системи державних стратегічних комунікацій;
інформаційна реінтеграція; популяризація України та її цінностей у світі [91].
Стаття 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»
серед основних завдань міністерства як органу, що забезпечує формування та
реалізує державну політику в одній чи декількох сферах, визначає:
забезпечення нормативно-правового регулювання; визначення пріоритетних
напрямів розвитку; інформування та надання роз'яснень щодо здійснення
державної політики; узагальнення практики застосування законодавства,
розроблення

пропозицій

щодо

його

вдосконалення

та

внесення

в

установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президента
України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та
Кабінету Міністрів України; забезпечення здійснення соціального діалогу на
галузевому рівні; здійснення інших завдань, визначених законами України
[200].
За

аналогією

робимо

висновок,

що

ключовими

завданнями

Міністерства інформаційної політики є завдання, які спрямовані саме на
нормативно-правове забезпечення державної інформаційної політики. Тобто
саме Міністерство, в межах своїх повноважень покликане приймати участь у
формуванні та безпосередньо реалізовувати інформаційно-правову політику.
В свою чергу досліджуючи адміністративні повноваження, слід
зазначити, що в науці під ними розуміють поєднання адміністративних прав,
тобто комплекс природних і визначених адміністративним законодавcтвом
юридичних можливостей суб’єктів права, як позитивного так і негативного
спрямування та адміністративних обов’язків, визначених як сукупність
зобов’язань суб’єктів права, які встановлені нормами адміністративного
права або зобов’язання суб’єкта владних повноважень, яке визначено
нормами конституційного чи іншої галузі права [5].
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Як слушно зазначає Т. О. Коломоєць, у публічному управлінні
існування зобов’язань поза правами і навпаки прав поза зобов’язаннями
позбавлено будь-якого сенсу [113, с. 61 ]
Дослідники

проблем

публічної

служби

О. Я.

Лазор

та

О. В. Хорошенюк, стверджують, що структури й інституції, наділені
повноваженнями,

наділені

також

обов’язками

щодо

їх

здійснення.

Об'єднання прав і обов’язків державних інституцій у формі їх повноважень
діє як правообов'язок, що не можна не реалізувати в суспільних інтересах
[131, с. 17]
З огляду на це вважаємо, що права і обов’язки органів влади є
взаємодоповнюючими, тобто мова йде про те, що обов’язки виконуються
через надані права, причому обов’язки є визначальними для діяльності
владних інституцій, оскільки їх невиконання має наслідком застосування до
них юридичної відповідальності.
Таким

чином,

ми

вважаємо,

що

адміністративна

компетенція

Міністерства інформаційної політики визначається сукупністю його функцій
і повноважень, передбачених нормами адміністративного законодавства, які
спрямовані на вирішення конкретних завдань щодо формування і реалізації
державної

інформаційної

політики,

зокрема

і

інформаційно-правової

політики.
Повноваження Міністерства інформаційної політики передбачені у п. 4
Положення «Про Міністерство інформаційної політики України». Всі
повноваження, які визначені п.4 Положення можна умовно поділити на
повноваження

щодо

здійснення

інформаційно-правової

політики;

повноваження щодо захисту прав громадян в інформаційні й сфері,
повноваження щодо навчально-методичної допомоги в межах компетенції
Міністерства інформаційної політики; повноваження щодо позиціонування
України в світі; повноваження щодо ЗМІ, телепродукції та аудіовізуальної
продукції тощо. Крім того п.5 Положення визначені організаційні
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повноваження Міністерства інформаційної політики, які в свою чергу
поділяються на кадрові, контрольні та забезпечувальні [180]
Але, з огляду на дослідження нами спеціального адміністративноправового статусу Міністерства інформаційної політики в сфері реалізації
інформаційно-правової політики, розглянемо лише ті повноваження, які
безпосередньо пов’язані саме з цим напрямком діяльності.
Серед повноважень Міністерства інформаційної політики щодо
здійснення інформаційно-правової політики можна виокремити наступні:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, готує пропозиції щодо вдосконалення
законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та
вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України
(Наприклад, 28 березня 2017 року в ІА «Укрінформ» відбулося засідання
Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики України, яка
розглянула норми українського законодавства, які визначають характер
інформації, поширення якої заборонено в Україні, та обговорила правові
критерії її оцінки. Міністр інформаційної політики України Юрій Стець
звернувся до членів ради: «У рамках обов’язків, покладених Доктриною
інформаційної безпеки України на МІП, було створено робочу групу, яка
працювала над аналізом правових норм українського законодавства, що
забороняють поширення інформації, яка становить загрозу національним
інтересам України. Я прошу вас, як експертів, надати свої рекомендації щодо
комплексу критеріїв оцінки такої інформації, які б ми могли використати,
щоб рухатися далі») [168];
2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з
питань, що належать до його компетенції (Наприклад, 18 січня 2017 року у
Верховній Раді України зареєстровано законопроект №5657 «Про внесення
змін до деяких законів України щодо територій з особливим режимом
мовлення», який було розроблено Міністерством інформаційної політики
України; 25 лютого Указом Президента України було затверджено Доктрину
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інформаційної безпеки України, розроблену за участю Експертної ради при
Міністерстві інформаційної політики України та широкого залучення
громадськості) [168];
3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять
на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої
влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і
пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на
розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд
Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи,
нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим
(Наприклад, 7 червня 2017 року під час засідання Уряду було прийнято
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану
заходів з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування
інтересів України у світовому інформаційному просторі», а також постанову
Уряду «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань популяризації України»,
ініційовану Міністерством інформаційної політики України) [168];
4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і
пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на
підпис Президентові України;
5) здійснює нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення
інформаційного суверенітету України, зокрема з питань поширення
суспільно важливої інформації в Україні та за її межами, а також
забезпечення функціонування державних інформаційних ресурсів [180].
Зі сказаного вище випливає, що повноваження знаходять свій вираз у
конкретних правах і обов’язках. Іншими словами, наше дослідницьке
завдання полягає в тому, щоб з'ясувати які саме адміністративні права і
обов’язки покладаються на Міністерство інформаційної політики.
Пунктом 6 Положення передбачені наступні права, які Міністерство
інформаційної політики реалізує на виконання покладених на нього завдань:
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1) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
інформацію, копії документів і матеріалів, статистичні дані, необхідні для
виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх
керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства
(за згодою) для розгляду питань, що належать до його компетенції
(Наприклад, 9 лютого 2017 року Міжнародний круглий стіл «Україна-НАТО:
невійськова

співпраця

як

спільна

відповідь

на

гібридні

загрози»,

організований УНЦПД у співпраці з Представництвом НАТО в Україні,
представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні та Центром
глобалістики «Стратегія ХХІ», був присвячений шляхам розширення
невійськових напрямків співробітництва України з НАТО, перспективам
євроатлантичної інтеграції, можливостям спільної протидії гібридним
загрозам, зокрема, кібертероризму. Під час заходу були вироблені конкретні
пропозиції та рекомендації керівництву України й Альянсу) [168];
3) проводити публічні заходи (з’їзди, конференції, семінари, наради
тощо) з питань, що належать до його компетенції (Наприклад, Міжнародна
конференція «Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни», організована
Міністерством інформаційної політики України у співпраці з аналітичним
центром «Фабрика думки «Донбас», де була презентована Стратегія
інформаційної реінтеграції Донбасу; 10 квітня в ІА «Укрінформ» відбулася
прес-конференція на тему: «Кримськотатарські ЗМІ: три роки спротиву
окупації», присвячена Дню кримськотатарської журналістики, організована
Міністерством інформаційної політики України спільно з Меджлісом
кримськотатарського народу та Центром інформації про права людини [168];
4) користуватися

урядовими

системами

зв’язку

і

комунікацій,

мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами [180].
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Щодо адміністративних обов’язків, то вони прямо не виписані в
Положенні, але випливають із наданих Міністерству інформаційної політики
повноважень та кореспондують з адміністративними правами.
Крім цього відповідно до Доктрини інформаційної безпеки, на
Міністерство інформаційної політики України мають бути покладені в
установленому порядку обов’язки щодо організації та забезпечення:
моніторингу засобів масової інформації та загальнодоступних ресурсів
вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою виявлення інформації,
поширення якої заборонено в Україні;моніторингу загроз національним
інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері; сприяння
Міністерству закордонних справ України щодо донесення офіційної позиції
України до іноземних засобів масової інформації;формування поточних
пріоритетів державної інформаційної політики, контролю їх реалізації;
координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади у
сфері

забезпечення

комунікацій;

інформаційного

кризових

комунікацій,

суверенітету
зокрема

України;

під

час

урядових
проведення

антитерористичної операції та в особливий період;вжиття заходів в
інформаційній сфері, пов'язаних із запровадженням правових режимів
надзвичайного чи воєнного стану; розроблення стратегічного наративу і його
імплементації;

вироблення

і

впровадження

стратегії

інформаційного

забезпечення процесу звільнення та реінтеграції тимчасово окупованих
територій;розроблення та впровадження єдиних стандартів підготовки
фахівців у сфері урядових комунікацій для потреб державних органів [75].
Станом на 2015 рік у Міністерстві інформаційної політики було 39
опрацьованих

нормативно-правових

актів,

що

розроблені

іншими

центральними органами виконавчої влади; 23 розроблених проектів
нормативно-правових актів; 16 проектів затверджених нормативно-правових
актів, що свідчить про достатньо ефективну реалізацію інформаційноправової політики [168].
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Юридичний

сектор

Міністерства

інформаційної

політики

безпосередньо відповідає за проведення інформаційно-правової політики, з
огляду на це його основними завданнями є: організація та участь у
забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері інформаційної
політики,

правильне

застосування

законодавства

в

Міністерстві,

на

підприємстві, що належить до сфери його управління, у представленні
інтересів Міністерства в судах; розробка та участь у розробленні проектів
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
Міністерства; перевірка на відповідність законодавству і міжнародним
договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис
керівника органу виконавчої влади, погоджує (візує) їх за наявності віз
керівників заінтересованих структурних підрозділів; проведення юридичної
експертизи

проектів

нормативно-правових

актів,

підготовлених

структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує
висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за
наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; внесення
Міністрові пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну
реєстрацію

в

порядку,

визначеному

Мін'юстом;

розгляд

проектів

нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для
погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує
пропозиції до них; здійснення у межах своєї компетенції заходів щодо
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у
їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних
зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу
виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності
погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
організація претензійної та позовної роботи, здійснення контролю за її
проведенням; здійснення методичного керівництва правовою роботою в
Міністерстві, на підприємстві, що належить до сфери його управління,
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перевірка стану правової роботи та подання пропозицій на розгляд
Міністрові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні
діяльності органу, вживання заходів до впровадження новітніх форм і
методів

діяльності

Сектору,

виконання

актів

Мін'юсту

та

його

територіальних органів; ведення обліку актів законодавства і міжнародних
договорів України, забезпечення підтримання їх у контрольному стані та
зберігання; забезпечення в установленому порядку представлення інтересів
Міністерства в судах та інших органах [168].
Усе вищевикладене дає підстави зробити наступні висновки:
1) адміністративна компетенція Міністерства інформаційної політики
як центрального органу виконавчої влади реалізується в актах, тобто наказах,
які

міністерство

видає

в

межах

своєї

компетенції

та

діях,

що

підпорядковуються адміністративно-правовій процедурі, тобто визначеному
порядку діяльності структурних підрозділів та посадових осіб міністерства,
спрямованого на здійснення владних повноважень щодо формування та
реалізації інформаційно-правової політики;
2) функції Міністерства інформаційної політики України – це комплекс
різноспрямованих напрямків діяльності органу та його структурних
підрозділів, які спрямовані на реалізацію завдань, які поставлені перед ним
під час здійснення публічно-правової діяльності;
3) функції Міністерства інформаційної політики визначають головний
напрям його діяльності, шлях до досягнення поставленої мети і поділяються
на: публічно-представницькі; прогностично-планувальні; забезпечувальні;
координаційно-субординаційні; економічні; організаційні; інформаційні;
4) повноваження Міністерства інформаційної політики залежать від
напряму реалізації і поділяються на: дозвільні; організаційно-розпорядчі;
контрольно-наглядові;

нормотворчі;

акредитаційно-атестаційні;

кадрові;

міжнародного співробітництва.
5) до

повноважень

Міністерства

інформаційної

політики

щодо

здійснення інформаційно-правової політики відносяться: розробка проектів
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законів; підготовка висновків і пропозицій щодо проектів законів, які
подаються на розгляд іншими суб’єктами права; підготовка зауважень і
пропозицій до прийнятих законів, що надійшли на підпис президентові
України;

нормативно-правове

регулювання

у

сфері

забезпечення

інформаційного суверенітету України.
6) у

Міністерстві

інформаційної

політики

відповідно

до

його

організаційної структури створено юридичний сектор, який безпосередньо
відповідає за проведення інформаційно-правової політики, що реалізує свої
повноваження за визначеною адміністративною процедурою.
Отже, зміст адміністративної компетенції Міністерства інформаційної
політики, що розкривається через загальну компетенцію як центрального
органу виконавчої влади та спеціальну адміністративну компетенцію
Міністерства

інформаційної

адміністративних

політики,

повноважень,

які

складається
включають

з

функцій

і

взаємодоповнюючі

адміністративні права та обов’язки, спрямовані на виконання Міністерством
інформаційної політики завдань щодо реалізації інформаційно-правової
політики.
Висновки до розділу 2
1. Передумови створення Міністерства інформаційної політики можна
умовно поділити на історичні, організаційно-правові та фактичні. До перших
слід віднести ті обставини, що незалежною Україною уже були здійснені
спроби реформувати систему органів державної влади у сфері інформаційної
політики, зокрема було створено Міністерство України у справах преси та
інформації, яке було реорганізовано в Міністерство інформації України,
проте, внаслідок неналежного розподілу повноважень між суб’єктами
формування та реалізації інформаційної політики утворити ефективну
систему на чолі із міністерством (як координуючим та дієвим органом
виконавчої влади) не вдалося.

138

2. До

організаційно-правових

передумов

створення

Міністерства

інформаційної політики слід віднести закономірні процеси, які спричинили
необхідність існування та розвитку аналізованого міністерства, зокрема
офіційне звернення до КМУ щодо вдосконалення системи забезпечення
інформаційної безпеки України; затвердження Верховною Радою України 2
грудня 2014 року персонального складу нового Кабінету Міністрів України
та як наслідок – ухвалення Кабінетом Міністрів України Постанови
«Питання діяльності Міністерства інформаційної політики України» та
відповідного положення.
3. Фактичною передумовою створення Міністерства інформаційної
політики України є наявність інформаційної агресії зі сторони Росії, що в
свою чергу спричинило деформацію інформаційного продукту, підрив
авторитету

України

та

її

суверенності

пропагандою,

відсутність

злагодженого механізму протидії інформаційній війні.
4. Міністерство інформаційної політики України можна вважати
взірцем транспарентності для інших, прозорість та відкритість його
діяльності побудована на рівні європейських стандартів, забезпечується
можливістю ознайомлення з основними планами діяльності міністерства,
організаційними, кадровими та загальними внутрішніми документами даного
органу, а відтак створює реальну можливість для всіх інституцій
громадянського суспільства спостерігати за станом його дієвості та
неупередженості.
5. В сучасних умовах Міністерство інформаційної політики як
новостворений

суб’єкт

із

специфічними

повноваженнями

покликане

провадити злагоджену і потужну інформаційно-правову політику, до якої
мають бути залучені не лише державні органи, а і інституції громадянського
суспільства, що є активними учасниками суспільно-політичних процесів.
6. Міністерство інформаційної політики України – це особливий,
центральний

орган

виконавчої

гілки

влади,

що

знаходиться

в

безпосередньому підпорядкуванні Кабінету Міністрів України, та створений
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в умовах інформаційної агресії, тобто в умовах порушення інформаційної
безпеки країни, що прямо впливає на особливості його завдань та
повноважень, які спрямовані на забезпечення належної інформаційної
політики держави.
7. Зміст

адміністративно-правового

статусу

Міністерства

інформаційної політики відображає його правову сутність і визначає його
місце в системі центральних органів виконавчої влади та складається з
адміністративної
основоположних
адміністративної

правосуб’єктності
завдань,

як

компетенції,

органу

суб’єкта

яка

виконавчої

інформаційної

складається

з

його

влади;
політики;

функцій

та

повноважень; внутрішньої організації Міністерства інформаційної політики
України, вираженої через його структуру; аспектів адміністративної
відповідальності у сфері інформаційно-правової політики держави.
8. Правосуб’єктність

є

важливим

інститутом

(фундаментом)

адміністративно-правового статусу Міністерства інформаційної політики
України, яке є юридичною особою публічного права та входить до системи
органів виконавчої влади, тобто набуває своєї правосуб’єктності через певну
процедуру,

з

обов’язковим

призначенням

Міністра,

як

керівника

Міністерства, що пов’язано із безпосередньою реалізацією своїх завдань та
повноважень.
9. Основні завдання Міністерства інформаційної політики України
складаються з трьох елементів: завдання як центрального органу виконавчої
влади; безпосередні завдання як спеціалізованого органу; додаткові завдання,
виражені через діяльність консультативно-дорадчих органів. До основних
завдань Міністерства інформаційної політики України слід віднести:
1) забезпечення належної інформаційної політики в країні, в першу чергу
підтримання належного рівня інформаційної безпеки; 2) реформування
органів та всієї системи забезпечення інформаційної політики; 3) створення
належної системи нормативно-правового забезпечення тактичного та
стратегічного рівня у сфері інформаційної політики; 4) забезпечення
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інформаційних прав осіб в державі; 5) взаємодія з іншими органами
державної влади та координування підпорядкованих органів.
10. Внутрішня

організація

Міністерства

інформаційної

політики

України виражена через структуру Міністерства як органу виконавчої влади,
з особливим складом: Міністр, його заступники, керівники відповідних
секторів, які відповідають за конкретні сфери, та трьох спеціалістів,
наділених моніторинговими та контрольно-наглядовими повноваженнями.
11. Адміністративна

відповідальність

Міністерства

інформаційної

політики як складова його правового статусу, повинна співвідноситись з
елементами

політичної

відповідальності,

заснованої

на

теорії

відповідальності юридичної особи та може бути застосована лише до
посадових осіб Міністерства інформаційної політики, які відповідальні за
окремий напрямок політики Міністерства та здійснили правопорушення, під
час провадження адміністративної владної діяльності.
12. Адміністративна компетенція Міністерства інформаційної політики
як центрального органу виконавчої влади реалізується в актах, тобто наказах,
які

міністерство

видає

в

межах

своєї

компетенції

та

діях,

що

підпорядковуються адміністративно-правовій процедурі, тобто визначеному
порядку діяльності структурних підрозділів та посадових осіб міністерства,
спрямованого на здійснення владних повноважень щодо формування та
реалізації інформаційно-правової політики.
13. Функції Міністерства інформаційної політики України – це
комплекс різноспрямованих напрямків діяльності органу та його структурних
підрозділів, які спрямовані на реалізацію завдань, які поставлені перед ним
під час здійснення публічно-правової діяльності. Функції Міністерства
інформаційної політики визначають головний напрям його діяльності, шлях
до досягнення поставленої мети і поділяються на: публічно-представницькі;
прогностично-планувальні; забезпечувальні; координаційно-субординаційні;
економічні; організаційні; інформаційні.
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14. Повноваження Міністерства інформаційної політики залежать від
напряму реалізації і поділяються на: дозвільні; організаційно-розпорядчі;
контрольно-наглядові;

нормотворчі;

акредитаційно-атестаційні;

кадрові;

міжнародного співробітництва. До повноважень Міністерства інформаційної
політики щодо здійснення інформаційно-правової політики відносяться:
розробка проектів законів; підготовка висновків і пропозицій щодо проектів
законів, які подаються на розгляд іншими суб’єктами права; підготовка
зауважень і пропозицій до прийнятих законів, що надійшли на підпис
президентові

України;

нормативно-правове

регулювання

забезпечення інформаційного суверенітету України.

у

сфері
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РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
СТАТУСУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
3.1 Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання
інформаційної політики
В умовах всезагальної інформатизації набуває актуальності питання
щодо проведення державної інформаційної політики. Вдала інформаційна
політика дає можливість оперативно та вчасно інформувати суспільство про
безупинні зміни в державі, тим самим громадяни стають підготовленими до
різноманітних життєвих ситуацій.
Однак, важливо, щоб інформаційна політика не базувалася на
лобіюванні інтересів олігархічної верхівки, а навпаки покращувала та
примножувала суспільне благо.
Слушною є думка А.Б. Антопольського про те, що в сучасному світі
інформація є головною рушійною силою розвитку суспільства. Відбувається
перехід

до

нового

типу

організації

суспільства

–

до

відкритого

інформаційного суспільства. Саме поняття «інформаційне суспільство» в
сьогоднішній час перестало бути метафорою. В інформаційному суспільстві
вироблення матеріальних благ відходить на задній план, а на передній план
виходить обробка та породження інформації. Інформація, як третій
компонент буття в дійсності перетворюється на наймогутніший ресурс
сучасності, а саме на ключовий чинник соціального прогресу [1, с. 19].
Погоджуємося з вищевказаним науковцем, так як інформація та її
поширення стало невід’ємною частиною соціального буття. Людина
безупинно перебуває в інформаційному просторі та отримує величезний
потік інформації. Який необхідно детально вивчити та переосмислити.
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Інформатизація впливає на всі сфери людського життя: сприяє
зростанню продуктивності праці, поліпшенню керованості економікою,
розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, збагаченню
духовного

життя

та

подальшій

демократизації

суспільства

тощо.

Інформаційні технології відкривають нову сторінку в розвитку науки і життя
суспільства в цілому. В політичній площині пeрexiд суспільства до
інформаційної cтaдiї рoзвитку дає можливість використовувати демократичні
iнcтитути як інструмент соціального пaнувaння. Інформатизація в сфері
економіки веде до появи нових галузей виробництва, змінює саме уявлення
про реальний сектор економіки, що включає в себе віртуальну реальність в
мережах телекомунікацій, і зокрема в Інтернеті. Різко зростають можливості і
масштаби

руху

капіталів,

з

надзвичайною

швидкістю

і

легкістю

здійснюються фінансові операції [139, с. 114].
Дійсно, важко переоцінити вплив інформатизації на життя кожної
особи, однак цей процес має відбуватися поетапно, планово, систематично та
заздалегідь обдумано, не повинно бути стихійних процесів та спаплюження
інформаційних факторів. Саме зараз кожна держава у світі має проводити
обдуману інформаційну політику, задля запобігання нівеляції правдивих
фактів.
Як визначив І. П. Кінаш, формування інформаційної інфраструктури
України повинно базуватися на європейських засадах та існувати на таких
принципах:

пріоритетності

національно-технічного

та

інноваційного

розвитку держави; формування необхідних для цього законодавчих і
сприятливих економічних умов; загальнодоступних інформаційних ресурсах
та забезпечення повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та
інформаційно-комунікативних технологій. Україна – держава, яка має
науковий потенціал у сфері інформатики, володіє високою культурною
спадщиною і сучасною самобутньою багатонаціональною культурою,
відкриває великі можливості наповнювати українським змістом інформаційні
продукти і послуги [105, с. 50].
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З позиції М. Л. Пахніна до пріоритетних напрямів реалізації державної
інформаційної політики в Україні належать: – модернізація інфраструктури
національного інформаційного простору Україні; – впровадження системи
електронного урядування; інформатизація діяльності державного апарату та
процесу підготовки і прийняття найважливіших соціально значущих
управлінських рішень; створення електронних баз даних, корпоративних та
політико-управлінських мереж; – гармонізація вітчизняних стандартів та
норм в інформаційній сфері зі світовими стандартами; – розвиток системи
інформаційної безпеки України, включаючи вдосконалення форм, методів і
засобів виявлення, оцінки та прогнозування загроз інформаційній безпеці
України, а також системи протидії цим загрозам; – розширення взаємодії з
міжнародними органами і організаціями щодо боротьби з кіберзлочинністю;
– забезпечення умов для активної участі Україні в процесах створення і
використання глобальних інформаційних мереж і систем; – підвищення
інформаційної культури громадян; – створення єдиної системи підготовки
кадрів в сфері інформаційної безпеки та інформаційних технологій [172,
с. 422].
Отже, проаналізувавши позиції вчених щодо пріоритетних напрямів
реалізації державної інформаційної політики в Україні, потрібно визначити,
що у сучасних умовах європейської інтеграції необхідно звернути увагу на
інформаційну

політику,

яка

проводиться

Європейським

Союзом

та

визначити, який вплив вона має на життя громадян.
Інформаційна політика Європейського Союзу ХХІ ст. спрямована на
інтеграцію європейської спільноти у політичній, економічній та культурній
сферах шляхом використання новітніх перспективних технологій, створення
ефективної системи забезпечення прав людини та соціальних інститутів та
вільного доступу та обміну інформацією, як однією із умов демократичного
розвитку суспільства [137].
Як бачимо, в Європейському Союзі при проведенні інформаційної
політики на перший план виступає дотримання прав та свобод людини і
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громадянина. Вважаємо, що це дійсно правильний підхід, адже людина, її
права та свободи є найвищим соціальним благом, а доступ до правдивої та
прозорої інформації є один із шляхів реалізації даних прав і свобод.
На думку Н.Б. Бєлоусової та Д. Квартенко, парадигма цивілізаційних
змін зумовила входження суспільства в нову еру – інформаційну, де знання
та інформація стали основним стратегічним ресурсом. Ці компоненти стали
основою нового – інформаційного суспільства, або «суспільства знань», яке
кидає все нові виклики для сьогодення. Європейський Союз є інтегруючим
інструментом для всієї Європи, який розв’язує проблеми, пов’язані з появою
інформаційного суспільства, і координує щодо цього питання країни та
організації на глобальному, регіональному рівнях. Європейський Союз є
найвпливовішим об’єднанням держав у європейському регіоні, покликане
забезпечувати їх інтеграцію в єдиний інформаційний простір. Дана
інформаційна інтеграція здійснюється на основі концепції єдиної загальної
інформаційної політики Євросоюзу. Неможливо недооцінити роль ЄС у
впровадженні ідей інформаційного суспільства в сучасному світі [39].
Аналіз інформаційної інтеграції демонструє, що європейські країни
умовно

перебувають

суспільства,

яка

на

першій

супроводжуються

стадії

становлення

непростими

інформаційного

колізіями

подолання

численних перешкод об’єктивного й суб’єктивного характеру, однак
визначальним є те, що концепції європейської інтеграції на основі нового
технологічного укладу стають пріоритетами регіонального співробітництва і
національної політики. Тому завданням кожної країни окремо, і світового
співтовариства в цілому є визначення такої інформаційної стратегії, яка
могла б у майбутньому забезпечити поглиблення інформаційних процесів і
дотримання прав людини у новій ері розвитку людства. І саме ЄС
покликаний розробити й упровадити дану стратегію [39].
Як стверджує С. С. Єсімов, розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій робить істотний вплив на європейські соціально-політичні
процеси. ЄС усвідомлює цю особливість і пріоритетним напрямом діяльності
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визначає політику інформаційного суспільства, яке розглядається як
можливість домогтися певного впливу на міжнародному інформаційному
ринку.

Основні

проблеми

європейської

інформаційно-технологічного
відчуження

громадян

розвитку

від

інтеграції
можна

політики,

у

нових

сформулювати

виникнення

умовах
так:

інформаційно-

комунікаційного розриву між громадянами та європейськими інститутами,
загострення

національних

формування

суперечностей

європейської

під

єдності,

час

цілеспрямованого

старінняінформаційного

законодавства [84].
Ці проблеми виникли унаслідок національної розрізненості та
лінгвістичної фрагментарності ЄС, відсутності єдиного інформаційного
простору

і

європейської

публічної

сфери,

недостатньо

швидкого

впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в політичну і
економічну діяльність, що зумовлено не достатньо високим рівнем медіаграмотності

і

різним

рівнем

володіння

новими

інформаційно-

комунікаційними технологіями та адаптації до них у різних соціальних
групах. Такі тенденції, пов’язані з розвитком інформаційного суспільства, як
диверсифікація інформаційного продукту по цільових групах, розрив в
інформаційно-технологічному розвитку різних країн, старіння методів
інформаційної підтримки політичного процесу, зумовили вироблення нових
принципів політичного управління у межах ЄС: відкритість, участь
(включення), відповідальність і послідовність (логічність) [249].
Як бачимо, у країнах європейського простору необхідно культивувати
нові інформаційно-комунікаційні технології, які були б зрозумілі та доступні
пересічним громадянам.
Окрім того, держави-члени Європейського Союзу, мають проводити
політику медіа-грамотності, а також надавати високої якості інформаційний
матеріал у широкий доступ. Вважаємо за необхідне пропагувати політику
інформаційно-соціальної

активності

громадян,

які

б

не

просто

ознайомлювалися з інформаційними фактами, але й відповідним чином
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реагували на них із внесення власних пропозицій у вирішенні нагальних
проблем.
З 1999 р. Комісія Європейського Союзу приступила до виконання
програми «Електронна Європа» (e-Europe), і послідовно з'явилися програми
«Електронна

Європа-2002»

і

«Електронна

Європа-2005».

На

Конференціїміністрів країн Центральної та Східної Європи у Варшаві в 2000
р. було прийнято рішення про розробку єдиної для цих країн програми
«Електронна Європа Плюс». Створено ряд міжнародних організацій,
покликаних сприяти побудови інформаційного суспільства. Під егідою ООН
проводяться Всесвітні зустрічі з інформаційного суспільства. Впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій в роботу держапарату значно
підвищує ефективність його внутрішніх –діловодства; і зовнішніх –взаємодії
з громадянами і бізнесом – відносин.Інформаційне управління документами
(електронний документообіг), різноманітні бази даних – все це оптимізує
процеси збору і обробки інформації, аналізу великих масивів даних, а також
забезпечення оперативного, миттєвого доступу державних службовців до
інформаційних ресурсів [67, с. 28].
Електронний

документообіг

різко

зменшує

кількість

рутинних

операцій і це знижує ризики, пов'язані з «людським фактором»: сама
технологія руху документів формує у співробітників навички самостійної
відповідальної роботи з великими обсягами документального матеріалу,що і
створює якісно нового чиновника – керуючого інформацією. Інформаційнокомунікаційні технології дозволяють інтегрувати інформаційні ресурси.
Завдяки

цьому

створюється

єдина

система

моніторингу,

аналізу,

прогнозування, моделювання та підтримки прийняття рішень для всіх рівнів
влади – система міжвідомчого «електронного уряду», що об'єднує центральні
урядові портали з порталами міністерств і відомств, місцевих адміністрацій,
приватних компаній і будь-якими іншими інформаційними мережами. Саме
це і відбувається сьогодні в розвинених країнах, причому на рівні розробки
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та впровадження конкретних технологічних стандартів і протоколів,
покликаних гарантувати взаємну сумісність інформаційних мереж [67, с. 30].
Як бачимо, у Європейському Союзі була започаткована та впроваджена
велика кількість різноманітних інформаційних програм. Це дало можливість
створити величезні бази даних з необхідною інформацією, кроком уперед
стало створення технології електронного уряду, з доступом до нормативноправових актів будь-якої держави.
Зрозуміло,

що

проведення

інформаційної

політики

потребує

використання великої кількості фінансових ресурсів. Так як інформаційний
потік є доволі динамічним, накопичення інформаційних фактів потребує
значної кількості серверів зберігання та обробки інформації.
Українці проводять на тиждень 20 годин он-лайн, у той час, як у
Європейському Союзі цей показник у середньому становить 14,8 годин [77].
Європейський Союз приділяє багато уваги питанню створення
інформаційного суспільства, таким чином, можна вже виділити політику ЄС
у сфері інформаційного суспільства, з якою необхідно узгоджувати
національну політику країн-учасниць. Європейський Союз став виконувати
роль законодавчого органу, координатора та активного ініціатора такого
феномену, як інформаційне суспільство. Діяльність ЄС сконцентрована на
таких діях: 1) розвиток у нормативному та юридичному контексті;
2) впровадження інформаційних та комунікаційних технологій; 3) моніторинг
та аналіз впливу інформаційного суспільства на культурні та соціальні ланки
суспільства;
стратегія

4) пропаганда інформаційного

для

створення

глобального

суспільства;
інформаційного

5) міжнародна
суспільства;

6) лібералізація міжнародного ринку телекомунікацій в контексті WTO [98,
с. 100].
Як влучно зазначає О. Фролова, в Україні існують й позитивні
зрушення в інституціональній сфері забезпечення розвитку ІС. По-перше,
створено Міністерство інформаційної політики України, як головної
державної установи, покликаної формувати інформаційну політику та
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втілювати її у життя. По-друге, обрано новий склад Національної ради з
телебачення і радіомовлення. По-третє, було створено Державне агентство з
питань електронного урядування, завдання якого полягає в розробці та
впровадженні е-урядування, яке б задовольняло потреби населення України
та було ефективним засобом зв’язку між владою та громадянами. Почетверте, створена ціла низка «соціальних медіа», довіра до яких зростає, і
існування яких забезпечує повну доступність інформації та знань в їх
початковому вигляді, без будь-яких викривлень. По-п’яте, запроваджено
суспільне мовлення для задоволення інформаційних потреб суспільства,
залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціальнополітичних питань, сприяння формуванню громадянського суспільства. Пошосте,

створено

інструмент

інтеграції

українського

інформаційного

суспільства в європейське та світове 85 інформаційне суспільство –
український канал іномовлення «UkraineToday» та планується запуск
«UkraineForever», ціль яких полягає в висвітленні правдивої та об’єктивної
інформації про Україну за кордоном. «UkraineToday »позиціонується як
правдивий канал нової Європи. Крім того, створено інформаційноаналітичний центр РНБО та прес-служби АТО, започатковано щоденні
брифінги; створено сайт Stopfake, створений для розвінчування російських
пропагандистських фейків; створено групу ентузіастів «Інформаційний
спротив»; відкрито Український кризовий медіа – центр; зусиллями
міністерства інформаційної політики та волонтерів створено «інформаційні
війська» і розроблено сайт iarmy.org. Однозначно позитивним зрушенням в
технологічній сферірозвитку ІС є розгортання найбільшими українськими
операторами мобільного зв’язку бездротових Інтернет мереж третього
покоління 3G. Ця технологія вже вважається застарілою у всіх розвинених
країнах, але це беззаперечно чудовий початок. Завдяки євро інтеграційним
пріоритетам Україна впевнено стала на шлях реформ і започаткувала
прогресивні зрушення у розбудові інформаційного суспільства, що, в свою
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чергу, матиме позитивний вплив на розвиток

нового українського

суспільства знань та інформації [231, с. 83-85].
Таким чином, інформаційна політика України починає постійно
розвиватися та втілювати абсолютно нові принципи діяльності, загалом
інформаційна

політика

держави

має

базуватися

на:

1) створенні

загальнодержавної законодавчої бази задля регулювання інформаційних
процесів; 2) викладенні фактів, а не оціночних суджень про них;
3) доступності
інформаційних

та

відкритості

процесів;

необхідної

5) включення

інформації;

4) плановості

загальнодержавних

процесів

інформатизації до глобальних інформаційних процесів.
Однією з основних організаційних форм координації наукових
досліджень і розробок технологій у країнах Євросоюзу є так звані «Рамкові
програми». Країни Європейського Союзу створюють спільний фонд
рамкових програм, визначають пріоритетні напрямки розвитку науки і
фінансують багатобічні міжнародні проекти на конкурсній основі. У 8
рамкових програмах, які реалізуються дотепер, беруть участь три групи
країн: країни-члени Європейського Союзу, країни асоційовані і неасоційовані
члени. Країни з двох перших груп беруть участь у фінансуванні рамкових
програм, однак асоційовані країни мають обмежені, порівняно з країнамичленами Європейського Союзу, права. Неасоційовані країни, у свою чергу,
поділяються на дві підгрупи: індустріальні країни, вчені з яких не
фінансуються

Єврокомісією,

і

країни-партнери

міжнародного

співробітництва (ICPC – InternationalCooperationPartnerСountries), вчені з
яких фінансуються Єврокомісією. рамкові програми ЄС існують з 1984 року,
причому, перші 6 програм тривали по 5 років, а починаючи від 7-ї РП (2007 –
2013 рр.), тривалість рамкових програм збільшилася до 7 років. Також
поступово збільшувався і бюджет рамкових програм: від 3,75 млрд. євро на
перший рік рамкової програми до 53,22 млрд. євро на сьомий рік рамкової
програми. Зараз реалізується восьма Рамкова програма Європейського Союзу
«Обрій 2020», у якій на 2014 р. виділено 1,8 млрд. євро. Кількість рамкових
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програм постійно змінює ідеологію відповідно до загальних тенденцій
розвитку

науки

і

технологій,

удосконалюючи

при

цьому

систему

управління [210].
В провідних країнах світу, у тому числі країнах-членах Європейського
Союзу, розвиток інформаційного суспільства та електронного урядування
визначено одним з головних пріоритетів державної політики, що знайшло
своє формальне відображення в європейський стратегії економічного
розвитку «Європа 2020: стратегія розумного, сталого та всеохоплюючого
зростання» (Європа-2020). В цьому документі серед семи стратегічних
напрямів виокремлено у вигляді окремої програми – Цифровий порядок
денний (EuropeanDigitalAgenda), яка замінила попередню європейську
програму «і2010-Європейське інформаційне суспільство для зростання та
працевлаштування». Політичні, економічні
насамперед,

внутрішнього

ринку,

та соціальні

фінансові

механізми,

інструменти,
інструменти

зовнішньої політики задіяні в усуненні перешкод та досягнення цілей.
Механізми реалізації «Європа-2020»та її складової – «Цифрового порядку
денного», передбачають розробку єдиних керівних принципів по кожному з
напрямків діяльності, рекомендацій європейським державам, введення
засобів впливу у випадках відсутності у країни-члена адекватної реакції на
ситуацію, надання звітності щодо виконання цієї стратегії, оцінку її
ефективності, а також чітко визначають коло основних суб’єктів, їх завдання
та функції. Цей

підхід, заснований на кооперації органів влади ЄС, є

уніфікованим та розповсюджується на комітети, національні парламенти,
національні,

регіональні

та

місцеві

органи

влади,

соціальні

сили,

громадянське суспільство в цілому [77].
Вбачаємо позитивні наслідки розробки та впровадження програми
«Європа-2020». Окрім того, вважаємо за необхідне започаткування та
впровадження в Україні програми електронного уряду та доручення
української держави до глобального інформаційного простору.
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Європейський Союз нині є прикладом для розгляду процесів
формування

та

реалізації

багаторівневої

інформаційної

політики

та

взаємоузгодження цих рівнів між собою. Європейська інтеграція є прикладом
взаємного об’єднання зусиль і можливостей. Україні, яка підписала Угоду
про асоціацію з ЄС, у процесі європейської інтеграції слід ретельно вивчити
та запровадити досвід інформаційної політики ЄС [210].
Погоджуємось з думкою О. О. Григора, що першочергові заходи
Європейського Союзу передбачали насамперед формування відповідних
засад для становлення інформаційного суспільства. Очевидним є те, що
ефективність цього процесу прямо залежить від зацікавленості політичної
еліти конкретної країни, від спільних зусиль держав-членів, відповідної
цілеспрямованої державної політики, розробки та реалізації спеціальних
програм. Досвід Європейського Союзу переконує також у тому, що не менш
важливим

є

створення

системи

мотивації

залучення

громадян

до

використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, надання
найбільш важливих електронних послуг для громадян і підприємців [59,
с. 12].
Таким чином, має існувати взаємодія інтересів правлячої еліти щодо
започаткування, розвитку та підтримання інформаційного суспільства та
високий рівень мотивації та включення до процесів інформатизації
пересічних громадян.
Радою Європи прийнято понад сто нормативно-правових документів,
спрямованих на забезпечення інформаційних прав та свобод. Це є підґрунтям
для гармонізації інформаційного законодавства України з європейським. Ідея
максимального

наближення

правових

норм

у

сфері

інформації

до

центральноєвропейської моделі повинна в достатньому обсязі забезпечити
реалізацію основних принципів інформаційної політики Європейського
Союзу у внутрішньодержавному праві [210].
У Європі вже розроблено два модельні закони, що рекомендуються для
прийняття всіма країнами, які мають намір інтегруватися в електронний
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простір континенту. Це закони «Про електронну комерцію» і «Про
електронний цифровий підпис». Деякі країни імплементують ці закони без
змін, інші ж вносять до них певні корективи, продиктовані своїми
національними особливостями [210].
Безумовно, за умов інтеграції України до європейського Союзу
необхідно провести процедуру адаптації України до євро стандартів, тим
самим усунути прогалини та колізії у вітчизняному законодавстві. Більше
того, вітчизняним науковцям необхідно регулярно проводити моніторинг та
оцінку нормативно-правової бази щодо проведення інформатизації та її
обдуману реалізацію в українському суспільстві.
Погоджуємось з думкою М. О. Овсіюк, що формування та реалізація
інформаційної політики Європейського Союзу на сьогоднішній день є
об'єктивним процесом, тому існує проблема його осмислення. Однак
інформацій з цього приводу є дуже багато, тому існує проблема його обробки
та класифікації. Головна мета об’єднаної Європи – це створення розвиненого
інформаційного суспільства як нового етапу існування інтелектуального
суспільства.

Необхідність

переходу

до

інформаційного

суспільства,

зазначається в останніх документах Європейського союзу, обумовлюється
становленням та домінуванням у нових технологічних укладів, переходом
інформаційних ресурсів у реальні ресурси соціально-економічного прогресу,
задоволенням потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах,
зростанням ролі інформаційно-комунікаційної інфраструктури у системі
суспільного виробництва, вдосконаленням освітньої, науково технічної і
культурної сфер та рівноправного використання «глобальної інформаційного
блага» [158].
Інформаційна

політика

Європейського

Союз

–

це

ідеологія

європейського співробітництва у сфері комунікацій, узгоджена учасниками
міжнародного співтовариства, вона є втіленням програм і концепцій розвитку
інформаційної сфери, спрямованих на співробітництво в галузі інформації та
комунікації [82].
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У Рекомендаціях Ради Європи «Про доступ до офіційних документів»
(2002 р.) наголошується на важливості прозорості діяльності державних
органів і доступності інформації з питань, що мають суспільний інтерес, для
розвитку демократичного суспільства. Забезпечення доступу до офіційних
документів на принципах рівності і відповідно до правил: 1) дає змогу
отримувати адекватне уявлення і формувати критичні судження про стан
суспільства,
становлять

сприяючи
загальний

залученню
інтерес;

громадськості

2) зміцнює

до

дієвість

діяльності,
і

що

ефективність

функціонування органів влади і допомагає підтримувати єдність влади,
протидіючи корупції; 3) сприяє утвердженню легітимності адміністративної
влади у ролі суспільних органів і зміцненню довіри до неї з боку
населення [204].
Таким чином, країни-члени Європейського Союзу проводять політику
створення глобального інформаційного простору, політику створення
інформаційного суспільства без кордонів та обмежень та політику створення
загального та вільного доступу всіх і кожного до інформації.
В Британському парламенті у квітні 2014 року було подано
законопроект, згідно з яким пропонувалося створити державні органи
контролю за медіа-простором. А більш глобально, наприклад в США, було
розроблено проект закону про кіберзагрози та особисті дані (CISPA).
Основним призначенням закону мало б стати законодавче зобов’язання
глобальних операторів та компаній надавати інформацію про сучасні
кіберзагрози одне одному, а також державним органам. Натомість, головною
особливістю даного акта, чому власно Президент США Б. Обама не підписав
його, саме і є прихована здатність держави через провайдерів отримувати
персональну інформацію про дії користувачів у мережі. Отже, інформаційна
політика держави щоразу намагається проникнуту у сферу персональних
даних, встановити тотальний контроль над діями людей не тільки в
реальному житті, а й у віртуальному просторі. Тож і надалі можемо
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спостерігати за одвічною дилемою між рівнем свободи та рівнем безпеки
[217, с. 37].
Отже, у Великій Британії та США були ґрунтовні спроби створення
спеціальних державних органів, які забезпечували інформаційну політику та
могли б отримувати особисту персональну інформацію, проте все ж такі дії
не були впроваджені.
Далі вважаємо за необхідне розглянути особливості проведення
інформаційної політики у Федеративній республіці Німеччина. Концепція
інформаційної

політики

Німеччини

визначає

безперешкодний

транскордонний обмін інформацією і свободу слова та совісті; розвиток
інформаційно-комп’ютерних технологій і телекомунікаційних мереж; вільну
конкуренцію в інформаційній сфері; створення відповідно до нових
політичних та економічних умов певних норм і принципів правового
регулювання інформаційної діяльності в німецькому суспільстві [48, с. 31].
Як бачимо, очевидною є спільність поглядів щодо проведення
інформаційної

політики

Європейським

Союзом

та

Федеративною

республікою Німеччини.
Програма «Info-2000: німецький шлях до інформаційного суспільства»
передбачає: створення інформаційної економіки, розвиток інформаційних
мереж,

інформатизацію

телекомунікацій,
продуктів,

підтримку

одночасний

державного

управління;

національного

розвиток

виробника

державного

і

лібералізацію
електронних

приватного

бізнесу;

активізацію інформаційної політики з розширенням прав урядів земель з
обміну інформацією і суб’єктів інформаційної діяльності, а також посилення
відповідальності регіонів і контроль за змістом інформації. Федеральний
закон

про

телекомунікації

(1991) надає

землям

право

ліцензувати

інформаційну діяльність, стимулювати розвиток нових інформаційних
послуг, жорстко обмежувати поширення, зокрема в Інтернеті (закон 1997 р.),
інформації забороненого змісту (насильство, агресія, порнографія тощо).
Політичні аспекти закону про Інтернет 1997 р. стосуються прав і обмежень
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свободи поглядів, змісту інформації, що провокує політичну нестабільність;
сприяння розвитку національних мереж у країнах Західної та Центральної
Європи, СНД, державах «третього світу». Інформаційна політика Німеччини
спрямована на сприяння реформуванню державного управління в цих
країнах, їх участі у вільному транскордонному обміні інформацією,
пропаганду ідеалів європейської демократії, створення правової бази,
технічного оснащення інформаційного сектору та підготовку кваліфікованих
фахівців для національних і приватних корпорацій,організацій, фондів
тощо [48, с.39].
В Німеччині прикладом організації міжвідомчої взаємодії на основі
інтеграції державної інформаційної системи може служити сайт «Надійність і
Продуктивність. Система управління міським господарством Гамбурга».
Цією системою одночасно користується близько 4500 службовців, що
працюють в різних підрозділах міського управління Гамбурга, при цьому
складність вирішуваних завдань відповідає завданням управління у
найбільших містах світу [70, с. 17].
Цифрова революція впливає на всі сфери життя суспільства. Даний
процес відкриває безліч можливостей, однак і створю велику кількість
нагальних проблем, такі як: захист свободи та права особи на самовираження
в Інтернеті, а також забезпечення безпеки ІТ-систем та цифрових
інфраструктур. За допомогою своєї цифрової програми 2014-2017 рр.
Федеральний

уряд

Німеччини

розробив

комплексну

стратегію

для

керівництва та формування поточного процесу обробки та шифрування
інформації [250].
Цифрова програма має на меті: 1) подальше вивчення та використання
інноваційних можливостей Німеччини задля подальшого зростання та
підвищення зайнятості населення; 2) підтримка загальнонаціональних мереж,
їх розбудова, підвищення цифрової грамотності в засобах масової інформації
серед різних категорій громадян з метою покращення доступу до інформації
та максимальної залученості громадськості; 3) покращення безпеки, захист
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ІТ-систем та послуг з метою підвищення довіри серед населення та бізнесу.
Цифрова програма складається з семи сфер діяльності. Федеральне
Міністерство внутрішніх справ відіграє особливо важливу роль у таких
сферах: інноваційний уряд, цифрове суспільство та безпека, а також захист і
довіра до суспільства та бізнесу [250].
У Федеративній республіці Німеччини існує федеральний урядовий
Комісар з інформаційних технологій. Комісар несе відповідальність за
стратегічні

питання,

пов'язані

з

використанням

ІТ

у

федеральній

адміністрації, і залучається до законодавчих процесів та інших державних
проектів, які суттєво впливають на ІТ у державному управлінні [13].
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, основними завданнями Комісара
є: 1) розробка федеральної стратегії електронного управління / ІТ та ІТбезпеки; 2) нагляд за федеральним управлінням інформаційної безпеки; 3)
розробка структури, стандартів та методів ІТ у федеральній адміністрації та
нагляд за забезпеченням центральної федеральної ІТ-інфраструктури [250].
Діяльність комісара з інформаційних технологій спрямована на:
федеральне управління інформаційними технологіями має бути організовано
ефективно, надійно та з урахуванням майбутніх перспектив. Необхідно
створювати

та

просувати

високопродуктивну

ІТ-інфраструктуру,

що

дозволить здійснювати електронну комунікацію між урядом, бізнесом та
фізичними особами. У державі має забезпечуватись довготермінова
підтримка інформаційного суспільства шляхом створення умов для розвитку
інформаційних технологій шляхом розробки надійного електронного зв'язку,
здатного задовольняти майбутні потреби [250].
Таким чином, інформаційна політика

Федеративної республіки

Німеччини спрямована на створення високої якості інформаційних технології
задля

задоволення

потреб

суспільства;

створення

належного

рівня

інформаційних технологій, які б забезпечували комунікацію між різними
верствами населення: органи публічної адміністрації, бізнес та фізичні особи;
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створення інформаційного суспільства із максимальним залучення громадян
Федеративної республіки Німеччини.
У рамках нашого дослідження необхідно звернути увагу на особливості
інформаційної політики у Франції. Мета інформаційної політики Франції –
розвиток інформаційних магістралей, електронного ринку і банківської
сфери,

лібералізація

комунікацій,

реформування

інформаційного

законодавства, стимулювання наукових досліджень у галузі, створення
систем

безпеки

Розбіжності

в

інформації
поглядах

і

запобігання

політичної

еліти

комп’ютерним

злочинам.

на

створення

стратегію

інформаційного суспільства стримують прогресивний рух країни в напрямі
до глобального співробітництва. Високий технологічний потенціал країни,
зокрема, власні космічна індустрія, електронне виробництво, програмне
забезпечення, значний спектр інформаційних послуг і політика обмеження
для закордонних компаній (8 % участі у французькому інформаційному
середовищі, обов’язковий переклад французькою мовою аудіо-, відео-,
кінопродукції,

монополія

держави

в

застосуванні

інформаційно-

комп’ютерних технологій і телекомунікаційних мереж) не сприяють
лідерству країни в європейському регіоні [48, с. 38].
Як бачимо, інформаційна політика Франції, як і Федеративної
республіки

Німеччини

націлена

на

долучення

до

глобального

інформаційного простору. Уряд Франції звертає увагу на розвиток та
використання інноваційних технологій щодо проведення інформаційної
політики, забезпечення високого рівня безпеки інформаційних технологій,
підтримання вітчизняних виробників інформаційних технологій.
У рамках нашого дослідження необхідно звернути увагу не лише на
країн-учасниць ЄС, потрібно врахувати досвід і інших країн, так варто
окреслити особливості інформаційної політики в Республіці Білорусь. Як
вважає С. Д. Кузнєцов Республіка Білорусь має достатньо розвиненою власну
інформаційну індустрію, що включає розробку та виробництво засобів
обчислювальної та телекомунікаційної техніки, а також програмного
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забезпечення.

Найважливішим

фактором

успіху

в

галузі

розвитку

інформаційних технологій є наявність висококваліфікованих кадрів, здатних
створювати сучасні програмні та програмно-технічні рішення і забезпечувати
їх безпеку. У Білорусі розвивається вузівська система підготовки та
підвищення кваліфікації кадрів у сфері інформаційної безпеки. Зокрема,
протягом двох останніх років в Гродненському і Полоцькому державних
університетах організована підготовка кадрів за спеціальністю «Комп’ютерна
безпека». Раніше фахівців в області захисту інформації випускали тільки
навчальна заклади Мінська [128].
У Республіці Білорусь функціонує Міністерство інформації, що було
створене у 2001 році. Офіційно на нього покладено реалізацію державної
політики у сфері масової інформації, регулювання та координацію всіх
державних органів та приватних підприємств. При цьому відомство має
сприяти розвитку економіки (зокрема, через залучення інвестицій) та
міжнародній співпраці у сфері мас-медіа. Попри задекларовану заборону на
цензурування та повагу до свободи слова, діяльність міністерства створює всі
умови для тиску держави на мас-медіа всіх форм – від радіо й телебачення до
газет та інтернет-ресурсів. Для цього серед функцій є ліцензування ЗМІ та
акредитація

журналістів,

затвердження

переліку

телепрограм

для

обов’язкового загальнодоступного пакета з подальшим контролем за
трансляцією операторами радіо- та телепрограм, а також моніторинг
відповідності контенту заявленому творчому замислу. Крім того, відомство
надає дозвіл на поширення іноземної інформаційної продукції, планує
фінансову підтримку мас-медіа, а в разі потреби бере участь у їх приватизації
та акціонуванні. Не дивно, що за таких умов Білорусь у міжнародному
рейтингу свободи преси PressFreedomIndex останні чотири роки стабільно
посідає 157-ме місце (для порівняння: Україна в 2016-му була на 107-й
сходинці) [150].
У 2010 році була прийнята Стратегія розвитку інформаційного
суспільства в Республіці Білорусь на період до 2015 року, в якій визначено
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мету, завдання, умови і пріоритетні напрями розвитку інформаційного
суспільства. До 2015 року намічено завершити створення національного
інформаційного середовища системи освіти Білорусі, за допомогою якої буде
здійснюватися інформаційну взаємодію всіх суб’єктів системи освіти і
формування національної системи електронних освітніх ресурсів. Для всіх
навчальних закладів передбачається забезпечити широкосмуговий доступ в
міжнародні науково-освітні мережі та Інтернет [128].
В Республіці Білорусь інформатизація здатна забезпечити кілька
стратегічних проривів. У тому числі вона може кардинально вирішити
проблему

дебюрократизації

за

рахунок

масштабного

впровадження

державних електронних послуг, тобто електронного уряду. Також можливо
створити принципово нову систему обліку та контролю: від моніторингу
фінансових потоків до контролю за переміщенням товарів. Інформатизація
може допомогти здійснити технологічний прорив у сферах торгівлі, освіти,
медицини та безпеки, а також дати значний приріст для розвитку
внутрішнього ринку послуг [128].
Таким чином, у Республіці Білорусь проходять активні процеси
інформатизації суспільства. Створюються програми електронного уряду,
обліку та контролю інформації. Однак, важливо, що Міністерство інформації
Республіки Білорусії здійснює жорсткий нагляд за інформацією, яка
виходить в ефір, проводить ліцензування засобів масової інформації та
акредитацію журналістів. Тобто de-jure створені всі умови для розвитку та
підтримки свободи слова та відмови від цензури, de-facto держава контролює
діяльність засобів масової інформації та випускає в широкі маси лише
необхідну інформацію.
Заслуговує уваги досвід Японії, зокрема у процесі інформатизації
економіки Японії можна виділити дві основні складові: збільшення в
структурі економіки Японії питомої ваги галузей, що спеціалізуються на
виробництві інформаційних послуг (оброблення і передавання інформації) та
інформаційної техніки (зв’язок, інформаційне обслуговування та електронне
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машинобудування); зростання частки витрат на передавання та оброблення
інформації в структурі виробництва всіх галузей економіки (цей процес в
японській

та

американській

економічній

літературі

має

назву

«інформатизація виробництва» [167].
В Японії функціонує Міністерство внутрішніх справ та комунікації, яке
відповідальне за фундаментальні за різноманітні галузі суспільного буття
Японії. Міністерство регулює діяльність різного роду організації, пов'язаних
з економічною та соціальною діяльністю нації. До функції Міністерства
внутрішніх

справ

адміністративної

та

комунікації

системи

країни,

належить
управління

адміністрування
місцевою

базової

автономією

(регіональні реформи децентралізації та регіональне відродження), надання
пожежної та екстреної допомоги, а також реалізація стратегій зростання за
допомогою використання інформаційно-комунікаційнихтехнології [251].
Таким чином, державним регулюванням інформаційної політики в
Японії займається Міністерство внутрішніх справ та комунікації, що
розробляє стратегічні напрямки розвитку країни за допомогою інформаційнокомунікаційних технології.
Цікавим є досвід Ізраїлю. Там Міністерство інформації та діаспори
було створене у 2009-му як орган, що мав опікуватися проблемами
сприйняття єврейської держави у світі, зв’язками з діаспорами та
поширенням її офіційної політики на міжнародній арені. Раніше в Ізраїлі вже
були міністри інформації (у 1970–1980-х) і міністр діаспори, суспільства та
боротьби з антисемітизмом, проте ці посади здебільшого символічні, бо не
мали відповідного штату підлеглих. У 2015 році відомство зазнало чергових
реформувань, ставши Міністерством у справах Єрусалима та спадщини.
Зараз воно тісно взаємодіє з дипломатичними та консульськими установами
всього світу. Для ефективного просування необхідної інформації до складу
відомства включені Державне управління журналістики та Державна
рекламна компанія. Крім того, з 2015-го відновлено посаду міністра з
інформації, яку зараз обіймає Ґілад Ердан. На цій посаді він став відомим
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завдяки, зокрема, пропозиції так званого закону Facebook, відповідно до
якого державні органи мають право за рішенням суду примушувати компанії
на кшталт Facebook чи Google видаляти контент, який створює загрозу
національній безпеці. Необхідність ухвалення такого документа пояснюється
активізацією терористичної діяльності в інтернеті. У січні 2017 року проект
закону був ухвалений парламентом у першому читанні й направлений на
підготовку до другого та третього. Про ставлення ізраїльської влади до
інформації також свідчить і той факт, що Ердан крім посади міністра
інформації також обіймає посади міністра внутрішньої безпеки та міністра
стратегічного планування [150].
Таким чином, в Ізраїлі існує Міністерство у справах Єрусалима та
спадщини, яке забезпечує належну інформаційну політику в державі,
здійснює захист внутрішньої безпеки та суверенітету держави і знаходиться у
тісній взаємодії з силовими відомствами країни, при цьому користується
значним авторитетом у громадян.
Отже, з вище викладеного можна зробити наступні висновки:
1) в Європейському Союзі при проведенні інформаційної політики на
перший план виступає дотримання прав та свобод людини і громадянина, це
дійсно є правильний підхід, адже людина, її права та свободи є найвищим
соціальним благом, а доступ до правдивої та прозорої інформації є один із
шляхів реалізації даних прав і свобод;
2) з огляду на позитивний зарубіжний досвід, в Україні доцільно
пропагувати та розвивати соціальну комунікативну інформаційно-правову
політику, за якої державні інституції, організації громадянського суспільства,
окремі громадяни не лише матимуть доступ до інформаційних ресурсів, але й
відповідним

чином

братимуть

участь

у

формуванні

та

реалізації

інформаційно-правової політики, зокрема шляхом моніторингу, обговорення
та внесення власних пропозицій у вирішенні нагальних проблем;
3) інформаційна політика України в своєму розвитку втілює абсолютно
нові принципи діяльності, загалом інформаційна політика України має
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базуватися на: створенні загальнодержавної законодавчої бази задля
регулювання інформаційних процесів; викладенні фактів, а не оціночних
суджень про них; доступності та відкритості необхідної інформації;
плановості інформаційних процесів; включення загальнодержавних процесів
інформатизації до глобальних;
4) у Великій Британії та США були ґрунтовні спроби створення
спеціальних державних органів, які забезпечували інформаційну політику та
могли б отримувати особисту персональну інформацію, проте все ж такі дії
не були впроваджені;
6) інформаційна

політика

Федеративної

республіки

Німеччини

спрямована на створення високої якості інформаційних технології задля
задоволення потреб суспільства; створення належного рівня інформаційних
технологій, які б забезпечували комунікацію між різними верствами
населення: органами публічної адміністрації, бізнесу та фізичних осіб;
створення інформаційного суспільства із максимальним залучення громадян
Федеративної республіки Німеччини;
7) інформаційна політика Франції, як і Федеративної республіки
Німеччини націлена на долучення до глобального інформаційного простору.
Уряд Франції звертає увагу на розвиток та використання інноваційних
технологій щодо проведення інформаційної політики, забезпечення високого
рівня

безпеки

інформаційних

технологій,

підтримання

вітчизняних

виробників інформаційних технологій;
8) аналог Міністерства інформаційної політики України створений у
Республіці Білорусь, в якій проходять активні процеси інформатизації
суспільства. Створюються програми електронного уряду, обліку та контролю
інформації. Однак, важливо, що Міністерство інформації Республіки
Білорусь здійснює жорсткий нагляд за інформацією, яка виходить в ефір,
проводить

ліцензування

засобів

масової

інформації

та

акредитацію

журналістів. Тобто de-jure створені всі умови для розвитку та підтримки
свободи слова та відмови від цензури, de-facto держава контролює діяльність
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засобів масової інформації та випускає в широкі маси лише необхідну
інформацію;
9) державним

регулюванням

інформаційної

політики

в

Японії

займається Міністерство внутрішніх справ та комунікації, що розробляє
стратегічні

напрямки

розвитку країни

за допомогою інформаційно-

комунікаційних технології;
10) в Ізраїлі існує Міністерство у справах Єрусалима та спадщини, яке
забезпечує належну інформаційну політику в державі, здійснює захист
внутрішньої безпеки та суверенітету держави і знаходиться у тісній взаємодії
з

силовими

відомствами

країни, при

цьому користується

значним

авторитетом у громадян.
Отже,

загальноєвропейські

стандарти

інформаційної

політики

зводяться до регулювання глобального інформаційного простору, розвитку
інформаційного суспільства без кордонів та обмежень і забезпечення
загального та вільного доступу всіх і кожного до інформації. На підставі
аналізу умов створення зарубіжних аналогів Міністерства інформаційної
політики, виявлено, що схожі міністерства створюються як державні публічні
інституції з метою належного розвитку інформаційного простору в умовах
глобального інформаційного суспільства (Франція, ФРН, Японія), контролю
та підпорядкування інформації інтересам влади (Білорусь) та захисту
внутрішньої безпеки та суверенітету держави (Ізраїль) [27, с. 88].
3.2 Вдосконалення

адміністративно-правового

статусу

та

організації діяльності Міністерства інформаційної політики України
Сучасний світ дуже швидко змінюється, технології маніпулятивного
впливу миттєво проникають у соцмережі і медіа, що створює нові
інформаційні виклики для суспільства і ставить владним структурам
завдання шукати дієві інструменти протидії. Деякі країни ЄС, з огляду на
події, що відбуваються в нашій державі, лише зараз усвідомлюють
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необхідність у створенні органів подібних Міністерству інформаційної
політики України. На прикладі діяльності МІП, ми наголошуємо, що органи
державної влади повинні бути швидшими в реагуванні на інформаційні
виклики, відкритими і прозорими по відношенню до суспільства, а також
мати весь необхідний арсенал адміністративно-правових інструментів щодо
процедури притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях
стосовно видання, поширення та отримання інформації, що є абсолютно
прийнятним в сучасних умовах.
Інформаційна політика держави формується і реалізується в трьох
сферах суспільного життя: соціальній, інформаційній та технічній. Основним
середовищем для цього виду політики є інформаційний простір, який складає
невидиму, нематеріальну частину життя соціуму. Практичне значення і роль
інформаційного простору в сучасному соціумі постійно об’єктивно зростає,
тому цей простір постійно розширюється, залучаючи до себе все нові і нові
суб’єкти, інститути, мережі, тобто структура інформаційного простору
постійно ускладнюється [169].
Однією з неодмінних умов формування національного інформаційного
простору є комплексна та ефективна протекціоністська політика держави,
головним завданням якої є стимулювання до створення відповідних індустрій
і забезпечення їх стійкого розвитку. Забезпечити інформаційний суверенітет
України, зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в
Україні та за її межами, а також забезпечення функціонування державних
інформаційних ресурсів покликане Міністерство інформаційної політики
України. Акцентуємо увагу, що в сучасних умовах, адміністративноправовий статус цього органу малодосліджений, має досить складну
структуру та специфічну характеристику елементів, вдосконалення яких
можливе лише у випадку ґрунтовного аналізу специфіки зазначеного статусу,
розкриття сутнісних зв’язків між складовими елементами.
Створення МІП у грудні 2014 року стало одним із найбільш
контроверсійних рішень влади після Революції гідності. Частина політиків,
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науковців, експертів, представників медіа та громадянського суспільства
вказувала

на

необхідність

подібного

державного

органу

в

умовах

інформаційної війни, інші казали про ризики загрозі слова та згадували
негативні приклади існування подібних міністерств у тоталітарних та інших
недемократичних державах. Такою само неоднозначною була реакція
міжнародної спільноти. Публічні дебати не вплинули на політичне рішення,
але створили для новоствореного міністерства доволі несприятливе
інформаційне й психологічне середовище. Реалізація запущеного сценарію
«протистояння» часто не сприяла публічності міністерства в розумінні
залучення

громадськості

й

діалогу;

крім того, частково

через це

інформаційному супроводу діяльності органу було приділено значну, іноді
гіпертрофовану увагу [172].
Попри це, Міністерство стало активним у просуванні проукраїнського
дискурсу в інформаційному просторі, розвінчанні російських міфів в Україні
та за кордоном. Також Міністерство взяло на себе забезпечення доступу
окупованих та прифронтових територій до українських медіа: придбання та
встановлення передавачів, вирішення завдань юридичного й технічного
характеру. Воно інтенсивно зайнялося створенням системи іномовлення в
Україні. Впровадження цієї ініціативи й, зокрема, сам Закон «Про систему
іномовлення України» викликали багато запитань і дискусій в експертному
середовищі, й оцінки неоднозначні.
Разом з тим, критичні зауваження щодо діяльності МІП зводяться до
наступного: воно не стало помітним суб’єктом впливу на нормативноправове середовище в частині захисту інформаційного простору, діяльність
міністерства виявилася радше спрямованою на вирішення поточних проблем,
аніж на просування системних змін (зокрема нормативних) у середовищі для
зміцнення інформаційної безпеки.
Варто зазначити, що створення міністерства також не вирішило
проблем менеджменту інформаційної безпеки, хоча міністерство й заповнило
деякі прогалини, взявши на себе виконання деяких завдань. Перегляду та
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оптимізації функцій інших органів влади після створення міністерства не
відбулося. Фактично, замість концентрації функцій безпеки, що виглядає
доцільним в умовах сьогодення, відбулося їхнє розпорошення.
МІП наголошує, що результатом його діяльності є розвиток
інформаційного простору України, а саме: дерегуляція, демонополізація та
деолігархізація; створення системи державних стратегічних комунікацій;
інформаційна реінтеграція; популяризація України та її цінностей у світі
[168].
Втім слід акцентувати на тому, що існуюче на сьогодні законодавство,
що регулює діяльність Міністерства інформаційної політики, потребує змін.
Як уже було вказано, проведення інформаційної політики України
відрізняється безсистемністю і непослідовністю, відсутність єдиного органу,
який би мав всеохоплюючі повноваження та відповідальність за політику в
аналізованій

сфері

призводить

до

проблеми

нескоординованості

та

безвідповідальності [34, с. 72]. Слід зазначити, що питання державної
інформаційної політики є предметом ведення Кабінету Міністрів України,
Міністерства інформаційної політики, Комітету Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформаційної політики, а також Державного
комітету телебачення і радіомовлення України, що викликає багато запитань
щодо їх компетенції, підзвітності та відповідальності в аналізованій сфері.
Проаналізувавши законодавчі положення щодо повноважень деяких
органів щодо інформаційної політики, робимо висновок про те, що на
Міністерство інформаційної політики України, Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення та Державнуслужбу спеціального
зв’язку та захисту інформації України покладені повноваження з питань:
протидії інформаційній пропаганді з боку РФ; розробки стратегічної
політики в інформаційній сфері, створення концепції інформаційної безпеки,
регулювання повідомлень державних органів.
Крім цього існує дублювання або нечіткий розподіл повноважень в
аналізованій сфері, що зумовлює їх розмитість і неефективність залучених
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органів. Наприклад, державна політика у сфері інформації та інформаційної
безпеки є предметом відання Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики відповідно до п.22 Постанови
Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання
комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» [194].
Відповідно до п.1 Положення «Про Державний комітет телебачення і
радіомовлення України», Держкомтелерадіо є головним органом у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує

державну

політику

у

сфері

телебачення

і

радіомовлення,

інформаційній та видавничій сфері [179].
Пунктом 1 Положення «Про Міністерство інформаційної політики
України» визначено, що МІП є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки [180].
Таким чином, завдання щодо формування інформаційної політики
покладені на органи державної влади різного підпорядкування, з огляду на
те, що до формування політики можуть бути долучені органи державної
влади, місцевого самоврядування, інституції громадянського суспільства та
окремі громадяни на засадах співпраці. Але такий стан речей не сприяє
розумінню чіткої процедури розробки та реалізації інформаційної політики, а
лише створює ситуацію невизначеності.
Окремі позиції Положення про Міністерство інформаційної політики
України викликають занепокоєння не тільки у спільноти, але й у
міжнародних спостерігачів. Так, експерти Ради Європи Ів Саломон та Таня
Кершеван Смоквіна у своєму звіті наголошують на тому, що «…положення
про

Міністерство

інформаційної

політики

має

бути

змінено,

аби

сконцентрувати його повноваження і функції саме на державних засобах
масової інформації, що є його прямою відповідальністю (наприклад, UA|TV),
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і не надавати МІП ширші повноваження щодо засобів масової інформації...»
[90, с.87]
Ми погоджуємося з думкою експертів, що існує певне дублювання
безпосередньо між Міністерством інформаційної політики і Державним
комітетом з телебачення і радіомовлення у сфері інформаційної безпеки [90,
с.76-77].
Наприклад, підпункт 3 пункту 4 Положення про Державний комітет
наділяє його відповідальністю розробляти «заходи щодо запобігання
внутрішньому і зовнішньому інформаційному впливу, який загрожує
інформаційній безпеці держави, суспільства, особи». Разом з тим, підпункт 5
пункту 4 також покладає на Державний комітет відповідальність виконувати
«разом із іншими державними органами завдання щодо забезпечення
інформаційної безпеки» [179].
Щоб ще більше ускладнити картину, як вже було зазначено вище,
предмет відання Парламентського комітету також включає в себе «державну
політику у сфері інформації та інформаційної безпеки» [194].
Ми вважаємо, що повноваження Держкомтелерадіо та Міністерства
інформаційної політики як органів виконавчої влади, що підзвітні Кабінету
Міністрів України, мають бути переглянуті і відповідним чином унормовані.
Так,

повноваження

щодо

забезпечення

інформаційної

безпеки

Держкомтелерадіо повинні бути передані до МІП України, оскільки
інформаційна безпека є його основним завданням. З цією метою пропонуємо
виключити підпункти 3 і 5 пункту 4 Положення «Про Державний комітет
телебачення і радіомовлення України».
Повноваження

щодо

організації

суспільного

мовлення

також

розпорошені між Державним комітетом телебачення і радіомовлення
України, Міністерством інформаційної політики та Національною радою
України з питань телебачення і радіомовлення. Але, ми вважаємо, що основні
з них повинні бути зосереджені у Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення та Міністерства інформаційної політики
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України, як органу, що відповідальний за формування та реалізацію
державної політики з питань поширення суспільно важливої інформації в
Україні та за її межами.
Відповідно до частини 2 статті 1 Закону України «Про Суспільне
телебачення

і

радіомовлення

України»,

Суспільне

телебачення

і

радіомовлення України утворюється у формі публічного акціонерного
товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі –
НСТУ), 100 відсотків акцій якого належить державі [197].
Так, відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення «Про Державний
комітет телебачення і радіомовлення України», Держкомтелерадіо сприяє
створенню

та

діяльності

Суспільного

телебачення

і

радіомовлення,

впровадженню ефірного наземного цифрового телерадіомовлення [179].
Оскільки, у 2017 році було зареєстровано ПАТ НСТУ та затверджено
склад Наглядової ради НСТУ, то слід окремо зазначити, що відповідно до
частини 2 статті 1 Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України», до НСТУ приєднується публічне акціонерне
товариство «Укртелефільм», 100 відсотків акцій якого належать державі, що
утворюється шляхом перетворення державного підприємства «Українська
студія

телевізійних

фільмів

«Укртелефільм»,

яке

знаходилось

у

підпорядкуванні Держкомтелерадіо [197].
Відповідно до Закону України «Про Суспільне телебачення і
радіомовлення України», Держкомтелерадіо не визначено акціонером ПАТ
НСТУ, тому його обов’язки щодо суспільного мовлення в тексті Положення
повинні бути вилучені[197]. З цією метою пропонуємо виключити підпункт
17

пункту

4

Положення

«Про

Державний

комітет

телебачення

і

радіомовлення України».
Важливим

напрямком

проведення

інформаційної

політики

є

впровадження цифрового телебачення і радіомовлення, задля чого було
затверджено склад Міжвідомчої координаційної групи по впровадженню
цифрового телебачення і радіомовлення. Основний напрямок діяльності
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вказаної групи спрямований на підготовку проекту розпорядження Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Плану заходів щодо упровадження в
Україні цифрового телерадіомовлення». До цієї групи віднесено наступні
органи: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення,
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України,
Міністерство інформаційної політики України, Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,
Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Генеральний штаб
Збройних сил України, Служба безпеки України, Рада національної безпеки і
оборони України, Державне підприємство «Український державний центр
радіочастот», Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Державне
підприємство «Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення»
[196].
З

огляду

на

зазначене,

варто

зауважити,

що

вищенаведена

інституціональна підсистема є досить неоднозначною, оскільки всі ці органи
мають певні повноваження в аналізованій сфері, хоча мають різне відомче
підпорядкування. Наприклад, залученість силових відомств зумовлена тим,
що Україна перебуває у стані інформаційної війни та змушена реалізовувати
оборонну інформаційну кампанію.
Отже, виходячи з вищевикладеного, слушною є рекомендація щодо
забезпечення комунікаційних сервісів спільної роботи для прийняття
оптимальних державно-управлінських рішень, пов'язування інформації з
колективним розумінням, системою цінностей та досвідом для формування
експертних оцінок та висновків [69].
Отже, ми вважаємо, що велика кількість інституційних суб’єктів у
сфері формування та реалізації інформаційної політики не сприяє їх
ефективній діяльності, призводить до юридичних колізій, виникнення
суперечностей і прогалин, а також призводить до корупційних і непрозорих
дій з боку державно-владних органів. Таким чином, на нашу думку необхідно
відмовитися від нефункціональних та застарілих підходів до формування та
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реалізації інформаційно-правової політики, аби застосовувати більш гнучкі
та мобільні підходи, що сприятимуть ефективному розвитку, системності,
прозорості та відкритості діяльності Міністерства інформаційної політики.
Чиж І. зазначає, що будь-яке нормальне суспільство повинне мати
досить високий рівень довіри до уряду, до державної влади. Не таємниця, що
такої довіри сьогодні недостатньо. Тому влада зобов’язана відкритися, піти
на зустріч суспільству. Необхідно ввести «нові технології прозорості» для
того, щоб суспільство мало змогу контролювати владу. Акцент на
зрозумілості – це початок усвідомлення державою своєї відповідальності
перед суспільством.Пріоритетом Кабінету Міністрів України є реалізація
зрозумілої суспільству політики. Там, де громадяни погано розуміють дії
уряду, керівництва країни, вони нерідко оцінюють ці дії – через відсутність
іншої інформації – на хиткій основі своїх політичних уподобань або, ще
гірше, – на основі двох-трьох лозунгів політиків, котрі прагнуть до влади
заради влади [238, c. 220].
На сьогоднішній день актуальним питанням є транспарентність
(інформаційна відкритість) органів виконавчої влади, зокрема і Міністерства
інформаційної політики. В науці фактично сформувався підхід, прихильники
якого вважають, що поняття «транспарентність» об’єднує в собі такі
категорії як: «прозорість» (англ.– «transparency»), «відкритість» (англ. –
«openness»), «гласність» (англ. – «publicity»). Українські дослідники
Афонін Е.А. та Суший О.В., які у своїй праці «Транспарентність влади в
контексті

європейської

інтеграції

України

конспект

лекції

до

короткотермінового семінару в системі підвищення кваліфікації кадрів»
зазначають,

що

«у

сучасній

вітчизняній

літературі

поняття

«транспарентність» змістовно поєднало у собі як «прозорість», так і
«відкритість», до того ж часто ці терміни вживаються поряд з поняттями
«гласність» та «публічність» [18, с.5].
Пашковська М., досліджуючи поняття «транспарентність» наводить
декілька визначальних тверджень, що сформувались у науці, основними з
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них є такі: транспарентність ототожнюють із можливістю громадськості
безперешкодного доступу до публічної інформації, тобто забезпечення
належного рівня відкритості органів державної влади та органів місцевого
самоврядування; транспарентність розглядають як основу для налагодження
ефективної комунікації між громадськістю і органами державної влади;
транспарентність розуміють як засадниче поняття, яке у собі в тісному
взаємозв’язку поєднує декілька категорій, таких як: прозорість, відкритість,
гласність, громадську участь тощо, які визначають форми та способи
функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування у
демократичній державі [173, с.140].
Слід зазначити, що Міністерство інформаційної політики України
працює над забезпеченням рівного доступу всіх до інформації, спираючись
при цьому на європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів
державної влади [168].
В аспекті організації діяльності Міністерства інформаційної політики,
важливим показником є його транспарентність (інформаційна відкритість),
що відповідає європейським стандартам відкритості і публічності в
діяльності органів влади. З огляду на це, у рамках програми «Відкрита влада»
Міністерство інформаційної політики України започаткувало щомісячні
публічні звіти щодо своєї діяльності: прес-конференції для українських і
закордонних ЗМІ; налагодження співпраці з представниками регіональних
засобів масової інформації з метою отримання зворотнього зв’язку; регулярні
зустрічі з дипломатичними представниками іноземних держав; координація
діяльності МІП із представниками міжнародних неурядових організацій,
зокрема, з Міжнародним фондом «Відродження»; інформування в режимі
«он-лайн» представників громадських організацій; оприлюднення звітів на
офіційному сайті mip.gov.ua [168].
Ми вважаємо, що прийняття Закону України «Про доступ до публічної
інформації» стало першим кроком до впровадження європейських стандартів
відкритості і прозорості в роботу органів державної влади. Крім того, на
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даний момент владні структури допускають у своїй діяльності порушення
законодавства у сфері доступу до публічної інформації, що можна вважати
порушенням стандартів демократичної держави.
Тобто застосування адміністративної відповідальності до посадових
осіб центральних органів виконавчої влади, слід розглядати через призму
Закону «Про доступ до публічної інформації». Важливим моментом є те, що
процедура

оскарження

інформаційних

правопорушень,

відтепер

розглядається шляхом віднесення до компетенції Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини можливості приймати відповідні скарги і
реагувати на звернення щодо порушень у сфері доступу до публічної
інформації. У зв’язку з чим виникає адміністративна відповідальність
фізичних та юридичних осіб у сфері інформаційно-правової політики
держави.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», право на доступ до публічної інформації, серед іншого,
гарантується встановленням юридичної відповідальності за порушення
законодавства про доступ до публічної інформації [186].
Законодавством встановлено право на оскарження рішень, дій чи
бездіяльності

розпорядників

інформації.

Так,

запитувачі

публічної

інформації можуть оскаржити: відмову в задоволенні запиту на інформацію;
відстрочку задоволення запиту на інформацію; ненадання відповіді на запит
на інформацію; надання недостовірної або неповної інформації; несвоєчасне
надання інформації; невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 Закону; інші рішення, дії чи бездіяльність
розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси
запитувача. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного
судочинства України. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси
порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування
матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом [186].

175

Зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі –
КУпАП), регламентує деякі положення, що встановлюють відповідальність
осіб які порушили інформаційне законодавство. В статті 212-3 КУпАП
встановлено, що не оприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення
якої передбачено законами України «Про доступ до публічної інформації»,
«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»,
«Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного
режиму 1917-1991 років», «Про відкритість використання публічних коштів»
та «Про засади запобігання і протидії корупції» – тягне за собою накладення
штрафу

на

посадових

осіб

від

двадцяти

п’яти

до

п’ятдесяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За порушення Закону
України «Про доступ до публічної інформації», а саме: необґрунтоване
віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, ненадання
відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна
відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації,
надання недостовірної інформації – також передбачена відповідальність,
відповідно до КУпАП [111].
Таким чином, вказана стаття висвітлює перелік правопорушень, які є
підставами притягнення до адміністративної відповідальності. Разом з тим
відповідно до КУпАП, до адміністративної відповідальності можуть бути
притягнуті винні особи за ч.6 ст. 212-3 КУпАП за незаконну відмову у
прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України «Про
звернення громадян» – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових
осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень,
передбачених частинами першою – шостою цієї статті, за яке особу вже було
піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладення штрафу
на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних
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мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до
тридцяти годин [111].
Раніше загальний нагляд за реалізацією положень Закону України «Про
доступ до публічної інформації», здійснювали органи прокуратури, але
оскільки на сьогоднішній день прокуратура позбавлена функції загального
нагляду, то для того, щоб винні особи понесли відповідальність за
порушення законодавства про звернення громадян необхідно звернутися з
відповідною заявою до уповноваженої особи секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини або представника Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини, як цезазначено в п. 8-1 ч. 1 ст. 255
КУпАП

на

предмет

складання

протоколу

про

адміністративне

правопорушення за ст. 212-3 КУпАП [111].
Отже, новою функцією Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини є приймати відповідні скарги і реагувати на звернення щодо
порушень у сфері доступу до публічної інформації. Крім того, Міністерство
інформаційної політики є суб'єктом, який повинен виконувати вимоги Закону
в частині реалізації законодавства щодо доступу до публічної інформації.
В

юридичній

науці

триває

обговорення

загальних

напрямів

вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності, до
яких віднесено: удосконалення матеріальних та процесуальних норм права
(залежно

від

характеру

регламентування

правових

адміністративної

норм,

дія

яких

відповідальності);

спрямована

на

удосконалення

адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб (залежно від
суб'єкта

відповідальності);

удосконалення

інституту

адміністративної

відповідальності в окремих сферах управлінської діяльності (залежно від
сфер застосування адміністративної відповідальності) [61, с.207].
Варто зазначити, що в Положенні про Міністерство інформаційної
політики не наведено відповідальність як окремий елемент адміністративноправового статусу. Серед вчених правників уже досить довгий час триває
дискусія щодо відповідальності юридичних осіб, але на сьогоднішній день в
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адміністративному законодавстві не сформована проблема вини юридичної
особи [71, с.114], [78, с.68], [79, с.252].
Ми вважаємо, що до Міністерства можуть бути застосовані положення
про відповідальність центральних органів виконавчої влади за аналогією з
іншими міністерствами. Тобто на сьогоднішній момент, в КУПаП не
визначений правовий статус юридичних осіб як суб’єктів відповідальності та
проступки, вчинені ними, тобто в межах предмету нашого дослідження, мова
може йти лише про застосування адміністративної відповідальності до
посадових осіб Міністерства інформаційної політики винних у вчиненні
адміністративних правопорушень.
Особливу увагу слід звернути на адміністративну відповідальність у
сфері діяльності Міністерства інформаційної політики України. Ми
вважаємо, що для ефективної реалізації повноважень посадовим особам МІП
України необхідно отримувати повну, об’єктивну та оперативну інформацію
з питань, що відносяться до їх компетенції. Для виконання завдань та
функцій МІП України потребує адміністративно-правових інструментів щодо
процедури притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях
стосовно ненадання інформації на запит посадових осіб міністерства,
надання завідомо недостовірної інформації, та/або порушення встановлених
законом строків її надання.
Таким чином, з метою вдосконалення законодавчого регламентування
адміністративної відповідальності в сфері адміністративно-правового статусу
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки, тобто Міністерства
інформаційної політики, для посилення ефективності, компетентності і
незалежності

посадових

осіб

міністерства,

а

також

для

розвитку

європейських принципів відкритості і прозорості в діяльності центральних
органів виконавчої влади пропонуємо внести до КУпАП наступні
доповнення:
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1) доповнити
Невиконання

статтею

законних

185-14

вимог

такого

посадових

змісту:
осіб

«Стаття

185-14.

центрального

органу

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної

безпеки.

Ненадання

інформації

центральному

органу

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки на запит його посадових осіб, надання завідомо
недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених
законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про
них збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки
– тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за таке саме порушення,
– тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр «185-13» доповнити цифрами «185-14», тобто
судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
розглядатимуть справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтею 185-14 КУпАП;
3) пункт 1 частини 1 статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки (стаття 185-14)», тобто
уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
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інформаційного

суверенітету

України,

державного

іномовлення

та

інформаційної безпеки мають право складати протоколи про адміністративні
правопорушення відповідно до статті 255 КУпАП [111].
Отже, з метою підвищення ефективності діяльностіМІП України, ми
пропонуємо внести зміни до законодавства, що полягають у розмежуванні
повноважень суб’єктів формування та реалізації інформаційної політики,
врахуванні європейських стандартів та збереженні національних інтересів,
удосконаленні відповідальності як окремого елементу адміністративноправового статусу міністерства, що також позитивно вплине на посилення
відповідальності органів державної влади за проведення інформаційноправової політики.
Таким чином, у результаті вищевикладеного можна зробити наступні
висновки:
1) сучасний світ дуже швидко змінюється, технології маніпулятивного
впливу миттєво проникають у соцмережі і медіа, що створює нові
інформаційні виклики для суспільства і ставить владним структурам
завдання шукати дієві інструменти протидії. Досвід України в умовах
інформаційної агресії доводить, що для країн ЄС є усвідомлена необхідність
створення органів подібних Міністерству інформаційної політики України.
2) органи державної влади, зокрема і Міністерство інформаційної
політики, повинні бути швидшими в реагуванні на інформаційні виклики,
відкритими і прозорими по відношенню до суспільства, а також мати весь
необхідний арсенал адміністративно-правових інструментів щодо процедури
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях стосовно
видання, поширення та отримання інформації, що є абсолютно прийнятним в
сучасних умовах.
3)

проведення

інформаційної

політики

України

відрізняється

безсистемністю і непослідовністю, відсутність єдиного органу, який би мав
всеохоплюючі повноваження та відповідальність за політику в аналізованій
сфері призводить до проблеми нескоординованості та безвідповідальності.
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4) завдання щодо формування інформаційної політики покладені на
органи державної влади різного підпорядкування, з огляду на те, що до
формування політики можуть бути долучені органи державної влади,
місцевого самоврядування, інституції громадянського суспільства та окремі
громадяни на засадах співпраці, але такий стан речей не сприяє розумінню
чіткої процедури розробки та реалізації інформаційної політики, а лише
створює ситуацію невизначеності.
5) повноваження Держкомтелерадіо та Міністерства інформаційної
політики як органів виконавчої влади, що підзвітні Кабінету Міністрів
України, мають бути переглянуті і відповідним чином унормовані. З цією
метою пропонуємо виключити підпункти 3 і 5 пункту 4 Положення «Про
Державний комітет телебачення і радіомовлення України», оскільки
інформаційна безпека є основним завданням МІП України.
6) повноваження щодо організації суспільного мовлення повинні бути
зосереджені у Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення та Міністерства інформаційної політики України, як органу,
що відповідальний за формування та реалізацію державної політики з питань
поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами. Так як
Держкомтелерадіо не визначено акціонером ПАТ НСТУ, то його обов’язки
щодо суспільного мовлення в тексті Положення повинні бути вилучені. З
цією метою пропонуємо виключити підпункт 17 пункту 4 Положення «Про
Державний комітет телебачення і радіомовлення України».
7) Велика кількість інституційних суб’єктів у сфері формування та
реалізації інформаційної політики не сприяє їх ефективній діяльності,
призводить до юридичних колізій, виникнення суперечностей і прогалин, а
також призводить до корупційних і непрозорих дій з боку державно-владних
органів. З метою подолання вказаних проблем, необхідно відмовитися від
нефункціональних та застарілих підходів до формування та реалізації
інформаційно-правової політики, аби застосовувати більш гнучкі та мобільні
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підходи, що сприятимуть ефективному розвитку, системності, прозорості та
відкритості діяльності Міністерства інформаційної політики.
8) в аспекті організації діяльності Міністерства інформаційної
політики, важливим показником є його транспарентність (інформаційна
відкритість),

що

відповідає

європейським

стандартам

відкритості

і

публічності в діяльності органів влади.
9) з метою удосконалення інституту адміністративної відповідальності
у сфері діяльності МІП України, необхідно внести зміни та доповнення до
КУпАП шляхом доповнення його ст. 185-14 «Невиконання законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки»,
визначивши

адміністративним

складом

правопорушення

бездіяльність

стосовно ненадання інформації на запит посадових осіб МІП України або
діяння у вигляді надання завідомо недостовірної інформації, або/та
порушення встановлених законом строків її надання.
Отже, для підвищення ефективності правового статусу МІП України
пропонується переглянути повноваження Державного комітету телебачення і
радіомовлення України з передачею їх частини до міністерства; посилити
адміністративну компетенцію міністерства шляхом надання йому права
здійснювати

контроль

та

нагляд

за

дотриманням

інформаційного

законодавства, а також повноважень щодо накладення адміністративних
санкцій; одночасно передбачити адміністративну відповідальність для його
посадових осіб за порушення прав та законних інтересів суб’єктів
інформаційної діяльності.
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Висновки до розділу 3
1. В Європейському Союзі при проведенні інформаційної політики на
перший план виступає дотримання прав та свобод людини і громадянина, це
дійсно є правильний підхід, адже людина, її права та свободи є найвищим
соціальним благом, а доступ до правдивої та прозорої інформації є один із
шляхів реалізації даних прав і свобод.
2. Враховуючи позитивний зарубіжний досвід, в Україні необхідно
пропагувати та розвивати соціальну комунікативну інформаційно-правову
політику, за якої державні інституції, організації громадянського суспільства,
окремі громадяни не лише матимуть доступ до інформаційних ресурсів, але й
відповідним

чином

братимуть

участь

у

формуванні

та

реалізації

інформаційно-правової політики, зокрема шляхом моніторингу, обговорення
та внесення власних пропозицій у вирішенні нагальних проблем.
3. Досвід діяльності міністерств «м'якої сили» в зарубіжних країнах
щодо реалізації інформаційної політики держави, зокрема в умовах воєнних
конфліктів, дає підстави вважати, що контроль над інформаційною сферою в
умовах інформаційної агресії лишається надважливим і виправданим, при
цьому органи, які забезпечують інформаційну політику знаходяться у тісній
взаємодії з силовими відомствами країни (Ізраїль).
4. У Республіці Білорусь проходять активні процеси інформатизації
суспільства, створюються програми електронного уряду, обліку та контролю
інформації, а Міністерство інформації Республіки Білорусії є «міністерством
цензури», оскільки здійснює жорсткий нагляд за інформацією, яка виходить в
ефір, проводить ліцензування засобів масової інформації та акредитацію
журналістів.
5. Інформаційна

політика

Франції

та

Федеративної

Республіки

Німеччини спрямована на долучення до глобального інформаційного
простору. Схоже державне регулювання інформаційної політики діє в Японії,
яким займається Міністерство внутрішніх справ та комунікації, що розробляє
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стратегічні

напрямки

розвитку країни

за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій.
6. Сучасний світ дуже швидко змінюється, технології маніпулятивного
впливу миттєво проникають у соцмережі і медіа, що створює нові
інформаційні виклики для суспільства і ставить владним структурам
завдання шукати дієві інструменти протидії. Деякі країни ЄС, з огляду на
події, що відбуваються в нашій державі, лише зараз усвідомлюють
необхідність у створенні органів подібних Міністерству інформаційної
політики України.
7. Органи державної влади, зокрема і Міністерство інформаційної
політики, повинні бути швидшими в реагуванні на інформаційні виклики,
відкритими і прозорими по відношенню до суспільства, а також мати весь
необхідний арсенал адміністративно-правових інструментів щодо процедури
притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях стосовно
видання, поширення та отримання інформації, що є абсолютно прийнятним в
сучасних умовах.
8. Проведення

інформаційної

політики

України

відрізняється

безсистемністю і непослідовністю, відсутність єдиного органу, який би мав
всеохоплюючі повноваження та відповідальність за політику в аналізованій
сфері призводить до проблеми нескоординованості та безвідповідальності.
9. Завдання щодо формування інформаційної політики покладені на
органи державної влади різного підпорядкування, з огляду на те, що до
формування політики можуть бути долучені органи державної влади,
місцевого самоврядування, інституції громадянського суспільства та окремі
громадяни на засадах співпраці, але такий стан речей не сприяє розумінню
чіткої процедури розробки та реалізації інформаційної політики, а лише
створює ситуацію невизначеності.
10. Повноваження Держкомтелерадіо та Міністерства інформаційної
політики як органів виконавчої влади, що підзвітні Кабінету Міністрів
України, мають бути переглянуті і відповідним чином унормовані. З цією
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метою пропонуємо виключити підпункти 3 і 5 пункту 4 Положення «Про
Державний комітет телебачення і радіомовлення України», оскільки
інформаційна безпека є основним завданням МІП України.
11. Повноваження щодо організації суспільного мовлення повинні бути
зосереджені у Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення та Міністерства інформаційної політики України, як органу,
що відповідальний за формування та реалізацію державної політики з питань
поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її межами. Так як
Держкомтелерадіо не визначено акціонером ПАТ НСТУ, то його обов’язки
щодо суспільного мовлення в тексті Положення повинні бути вилучені. З
цією метою пропонуємо виключити підпункт 17 пункту 4 Положення «Про
Державний комітет телебачення і радіомовлення України».
12. Велика кількість інституційних суб’єктів у сфері формування та
реалізації інформаційної політики не сприяє їх ефективній діяльності,
призводить до юридичних колізій, виникнення суперечностей і прогалин, а
також призводить до корупційних і непрозорих дій з боку державно-владних
органів. З метою подолання вказаних проблем, необхідно відмовитися від
нефункціональних та застарілих підходів до формування та реалізації
інформаційно-правової політики, аби застосовувати більш гнучкі та мобільні
підходи, що сприятимуть ефективному розвитку, системності, прозорості та
відкритості діяльності Міністерства інформаційної політики.
13. В аспекті організації діяльності Міністерства інформаційної
політики, важливим показником є його транспарентність (інформаційна
відкритість),

що

відповідає

європейським

стандартам

відкритості

і

публічності в діяльності органів влади.
14. З

метою

удосконалення

інституту

адміністративної

відповідальності у сфері діяльності МІП України, необхідно внести зміни та
доповнення до КУпАП шляхом доповнення його ст. 185-14 «Невиконання
законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує

формування

та

реалізує

державну

політику

у

сферах

185

інформаційного

суверенітету

інформаційної

безпеки»,

України,
визначивши

державного

іномовлення

адміністративним

та

складом

правопорушення бездіяльність стосовно ненадання інформації на запит
посадових осіб МІП України або діяння у вигляді надання завідомо
недостовірної інформації, або/та порушення встановлених законом строків її
надання.
15. Отже, для підвищення ефективності правового статусу МІП
України пропонується переглянути повноваження Державного комітету
телебачення і радіомовлення України з передачею їх частини до міністерства;
посилити адміністративну компетенцію міністерства шляхом надання йому
права здійснювати контроль та нагляд за дотриманням інформаційного
законодавства, а також повноважень щодо накладення адміністративних
санкцій; одночасно передбачити адміністративну відповідальність для його
посадових осіб за порушення прав та законних інтересів суб’єктів
інформаційної діяльності.

186

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дисертаційного дослідження сформульовано
ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення
науково-практичних положень щодо адміністративно-правового статусу МІП
України. Основними з них є наступні.
1. Інформаційно-правова

політика

є

об’єктом

адміністративно-

правового регулювання, оскільки здійснюється суб’єктами, які мають
державно-владні повноваження та за допомогою норм адміністративного
права забезпечують її формування та реалізацію.
2. Нормативно-правове

забезпечення

формування

і

реалізації

інформаційної політики виступає як первинний регулятор в системі відносин
«політика» – «інформація», є багатоаспектним явищем і спрямоване на
подолання правових і нормативних прогалин, що стосуються формування та
реалізації інформаційної політики в Україні. Особливості нормативноправового забезпечення інформаційної політики виражені у тому, що існуючі
нормативно-правові акти у цій сфері розмежовані за критерієм віднесення їх
до документів стратегічного та тактичного рівня, перші з яких є
інструментом формування інформаційної політики, в той час як документи
тактичного рівня спрямовані переважно на реалізацію інформаційної
політики.
3. Особливості інформаційно-правової політики України в сучасних
умовах полягають у тому, що наша держава – з одного боку є активним
суб’єктом політики протидії інформаційній агресії, що загрожує її
суверенітету, територіальній цілісності та національній ідентичності, а з
іншого – об’єктом постійної інформаційної агресії з боку Російської
Федерації, інших держав, що відповідно впливає на потребу в розробці та
впровадженні ефективної та послідовної інформаційно-правової політики
держави, в тому числі і як дієвого інструменту протидії агресії та
інформаційним маніпуляціям.
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В епоху глобальної інформаційної активності інформаційно-правова
політика України повинна бути направлена на створення всебічних,
сприятливих умов для розвитку і впровадження демократичних цінностей
інформаційного

суспільства,

адміністративно-правового
інформаційної

та

що

актуалізує

процедурного

інфраструктури

та

розробку

ефективного

інструментарію,

адміністративно-правового

розвиток
статусу

суб’єктів інформаційної політики.
4. МІП України в системі суб’єктів формування та реалізації
інформаційної політики є особливим, центральним органом виконавчої
влади, який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні Кабінету
Міністрів України та створений в умовах інформаційної агресії, тобто в
умовах порушення інформаційної безпеки країни, що прямо впливає на
особливості його завдань та повноважень, які спрямовані на забезпечення
належної інформаційної політики держави. Роль МІП України визначено в
двох ключових аспектах: як особливого тимчасового органу держави, що
забезпечує інформаційну політику протидії в умовах інформаційної агресії;
або ж як постійного органу виконавчої влади з відповідним адміністративноправовим статусом, що формує та реалізує інформаційну політику України,
вживає заходів щодо стабільного та систематичного реагування на новітні
виклики інформаційного суспільства.
5. Адміністративно-правовий

статус

МІП

України

–

це

правовизначальна категорія, яка полягає у сукупності завдань, прав,
обов’язків та інших правових елементів, що розкривають аспекти діяльності
та засади функціонування міністерства як юридичної особи публічного права
та реалізуються з метою задоволення публічного інтересу держави,
забезпечення інформаційної безпеки в суспільстві та захисту інформаційних
прав, свобод та законних інтересів осіб. Для концептуалізації поняття
«адміністративно-правовий

статус

МІП

України»

визначальними

є

структурні елементи: соціальне призначення, яке виражається в завданнях;
компетенція, яка складається з функцій і повноважень та реалізується в актах
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і діях; порядок формування; внутрішня організація, тобто структурна
побудова;

порядок

роботи,

процедурні

питання

діяльності

та

відповідальність.
6. Зміст адміністративної компетенції МІП України розкривається
через загальну компетенцію як центрального органу виконавчої влади та
спеціальну

адміністративну

адміністративних

компетенцію,

повноважень,

які

складається

включають

з

функцій

і

взаємодоповнюючі

адміністративні права та обов’язки, спрямовані на виконання міністерством
завдань щодо реалізації інформаційно-правової політики. Адміністративна
компетенція МІП України як центрального органу виконавчої влади
реалізується в актах, тобто наказах, які міністерство видає в межах своєї
компетенції та діях, що підпорядковуються адміністративно-правовій
процедурі, тобто визначеному порядку діяльності структурних підрозділів та
посадових

осіб

повноважень

міністерства,

щодо

спрямованого

формування

та

на

реалізації

здійснення

владних

інформаційно-правової

політики.
7. Загальноєвропейські стандарти інформаційної політики зводяться до
регулювання

глобального

інформаційного

простору,

розвитку

інформаційного суспільства без кордонів та обмежень і забезпечення
загального та вільного доступу всіх і кожного до інформації. Зарубіжні
державні структури з подібними МІП України функціями створюються як
публічні інституції для належного розвитку інформаційного простору в
умовах глобального інформаційного суспільства (Франція, Федеративна
Республіка Німеччина, Японія), контролю та підпорядкування інформації
інтересам влади (Білорусь), захисту внутрішньої безпеки та суверенітету
держави (Ізраїль).
8. Положення МІП потребує доповнення повноваженнями щодо
координації

діяльності

суб’єктів

у

сфері

формування,

реалізації

інформаційно-правової політики держави, що ускладнено різнорідністю цих
суб’єктів як з огляду на підстави їх створення та функціонування, належної
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їм компетенції, так і особливостей підпорядкування. Для підвищення
ефективності правового статусу МІП України пропонується переглянути
повноваження Державного комітету телебачення і радіомовлення України з
передачею

їх

частини

до

міністерства;

посилити

адміністративну

компетенцію міністерства шляхом надання йому права здійснювати контроль
та нагляд за дотриманням інформаційного
повноважень

щодо

накладення

законодавства, а також

адміністративних

санкцій;

одночасно

передбачити адміністративну відповідальність для його посадових осіб за
порушення прав та законних інтересів суб’єктів інформаційної діяльності.
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Додаток А
БЛAНК
соціологічного oпитувaння громадян щодо проблем
у сфері адміністративно-правового статусу
Міністерства інформаційної політики України
Шaнoвний
респoнденте!
Вaшiй
увaзi
нaдaється
бланк
соціологічного опитування щoдo проблем у діяльності Міністерства
інформаційної політики України. Oпитувaння є aнoнiмним, відповідно
просимо Вaс нaдaти прaвдивi вiдпoвiдi. Нa кожне питання требa нaдaти
вiдпoвiдь – наприклад, «Тaк» aбo «Нi» у грaфi навпроти шляхом
пoстaнoвлення пoзнaчки (нaприклaд, «+», aбo «V»). Результaти Вaшoї
активної громадянської пoзицiї буде викoристaно для розроблення
рекoмендaцiй щoдo підвищення ефективності діяльності Міністерства
інформаційної політики України.
Дякуємo Вaм за учaсть!
Визначте рівень відкритості інформаційної політики в Україні
Задовільний

Незадовільний

Чи об’єктивно українські медіа висвітлюють ситуацію в Україні?
Так

Ні

Чи є об’єктивною інформація про Україну в закордонних ЗМІ?
Так

Ні

Як ви оцінюєте діяльність Міністерства інформаційної політики України?
Задовільно

Незадовільно

Чи доцільно створення Міністерства інформаційної політики України в
сучасних умовах
Так

Ні

216

РЕЗУЛЬТAТИ
соціологічного oпитувaння громадян України щодо проблем
у сфері адміністративно-правового статусу
Міністерства інформаційної політики України
Вибiркoвим анкетуванням було охоплено 547 респондентів. Чaс
прoведення aнкетувaння – перше пiврiччя 2016 і перше півріччя 2017
рoку. 14% респондентів відмовилися відповідати на питання з причин
браку часу та роздратованості, викликаної складною ситуацією в
державі.
Визначте рівень відкритості інформаційної політики в Україні
Задовільний

Незадовільний

43%

57%

Чи об’єктивно українські медіа висвітлюють ситуацію в Україні?
Так

Ні

35%

65%

Чи є об’єктивною інформація про Україну в закордонних ЗМІ?
Так

Ні

27%

63%

Як ви оцінюєте діяльність Міністерства інформаційної політики України?
Задовільно
48%

Незадовільно
52%

Чи доцільно створення Міністерства інформаційної політики України в
сучасних умовах
Так

Ні

51%

49%
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Додаток Б
ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки
_____________________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до №51. – Ст.1122) такі
зміни й доповнення:
– доповнити статтею 185-14 такого змісту:
Стаття 185-14. Невиконання законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету
України, державного іномовлення та інформаційної безпеки.
Ненадання інформації центральному органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки на запит його посадових осіб, надання завідомо
недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених
законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно того, що про
них збирається така інформація, або невиконання інших законних вимог
посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до
чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано
адміністративному стягненню за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до шестиста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
– статтю 221 після цифр "185-13" доповнити цифрами "185-14";
– пункт 1 частини 1 статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки (стаття 185-14)».
ІІ. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова
Верховної Ради України
А.В. ПАРУБІЙ
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення діяльності центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Ефективна реалізація повноважень посадовими особами центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки потребує отримання повної, об’єктивної
та оперативної інформації з питань, що відносяться до їх компетенції.
Для виконання завдань та функцій центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки потребує адміністративно-правових інструментів щодо
процедури притягнення до відповідальності осіб, винних у порушеннях
стосовно ненадання інформації на запит посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки, надання завідомо недостовірної інформації, та/або
порушення встановлених законом строків її надання.
Законопроект позитивно вплине на механізм реагування держави, в
особі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки на подолання
правопорушень стосовно видання, поширення та отримання інформації.
2. Цілі й завдання прийняття акта
Провідним завданням проекту є попередження систематичного
порушення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
щодо видання, поширення та отримання інформації, а також накладення
адміністративної відповідальності на осіб, винних у порушеннях стосовно
ненадання інформації на запит посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки, надання завідомо недостовірної інформації, та/або
порушення встановлених законом строків її надання.
Так, цим проектом пропонуються такі зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. –
додаток до №51. – Ст.1122): 1) доповнити статтею 185-14 такого змісту:
«Стаття 185-14. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального
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органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки. Ненадання інформації центральному
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки на запит його посадових осіб, надання
завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення
встановлених законом строків її надання, повідомлення третіх осіб стосовно
того, що про них збирається така інформація, або невиконання інших
законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах
інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки – тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот
п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Ті
самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному
стягненню за таке саме порушення, -тягнуть за собою накладення штрафу від
чотирьохсот до шестиста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) статтю 221 після цифр «185-13» доповнити цифрами «185-14»; 3) пункт 1
частини 1 статті 255 доповнити абзацом такого змісту: «центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику
у сферах інформаційного суверенітету України, державного іномовлення та
інформаційної безпеки (стаття 185-14)».
3. Правові аспекти
Проект Закону відповідає Конституції України та іншим актам вищої
юридичної сили, узгоджується з актами такої самої юридичної сили, не
належить до сфери правового регулювання Конвенції про захист прав
людини й основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації
законодавства України до acquіscommunautaіre, не потребує проведення
гендерно-правової експертизи.
Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:
Конституція Українивід 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005;
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984
№ 8073-X;
Про інформацію: Закон від 02.10.1992 № 2657-XII;
Про доступ до публічної інформації. Закон України від 13.01.2011
№ 2939-VI;
Положення про Міністерство інформаційної політики, затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 2.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових видатків державного
бюджету.
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5. Регіональний аспект
Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
6. Запобігання дискримінації
У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити
ризики вчинення корупційних правопорушень.
8. Громадське обговорення
Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Оцінювання регуляторного впливу
Проект Закону не є регуляторним актом.
10. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту Закону не має впливу на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття положень законопроекту попередить систематичне
порушення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб
щодо видання, поширення та отримання інформації.
Окрім того цей проект Закону в загальному вдосконалить законодавче
регламентування адміністративної відповідальності в сфері адміністративноправового статусу центрального органу виконавчої влади, який забезпечує
формування та реалізує державну політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного іномовлення та інформаційної безпеки, що
посилить ефективність, компетентність і незалежність посадових осіб
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та
реалізує державну політику у сферах інформаційного суверенітету України,
державного іномовлення та інформаційної безпеки, а також позитивно
вплине на розвиток європейських принципів відкритості і прозорості в
діяльності центральних органів виконавчої влади.
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення діяльності центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної безпеки»
Зміст положення (норми) чинного
акта законодавства

Зміст положення (норми)
проекту акта

Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984
№ 8073-X
відсутня
Стаття
185-14.
Невиконання
законних вимог посадових осіб
центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у
сферах
інформаційного
суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної
безпеки.
Ненадання
інформації
центральному органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та
реалізує державну політику у
сферах
інформаційного
суверенітету України, державного
іномовлення
та
інформаційної
безпеки на запит його посадових
осіб,
надання
завідомо
недостовірної інформації чи не в
повному
обсязі,
порушення
встановлених законом строків її
надання, повідомлення третіх осіб
стосовно того, що про них
збирається така інформація, або
невиконання інших законних вимог
посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного
іномовлення
та
інформаційної
безпеки тягнуть за собою накладення
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Стаття 221. Районні, районні у
місті, міські чи міськрайонні суди
(судді)
Судді районних, районних у місті,
міських чи міськрайонних судів
розглядають
справи
про
адміністративні
правопорушення,
передбачені частинами першою четвертою та сьомою статті 41,
статтями 411 - 413, 421, 422, частиною
першою статті 44, статтями 441, 461,
462, 51, 512, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85,
статтями 851, 88 - 882,89, 90, 91, 921,
статтями 98, 101-103,1033, частиною
першою статті 1061, статтями 1062,
1071, частиною другою статті 112,
частинами четвертою та сьомою
статті 121, частиною четвертою
статті 122, статтями 1222, 1224, 1225,
частинами другою і третьою статті
123,
статтею
124,
частиною
четвертою статті 127, статтею 1271,
статтею 130, частиною третьою
статті 133, статтями 1351, 139,
частиною четвертою статті 140,
статтями 146, 1491, частиною
другою статті 154, статтею 1551,
частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями 160,
162 - 1623, 1631 - 1634, частиною
другою статті 1637, статтями 16312,
164, 1643, 1645 - 16418, 1661 - 1664,

штрафу від двохсот п’ятдесяти до
чотирьохсот
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку
протягом
року
було
піддано
адміністративному стягненню за
таке саме порушення, тягнуть за собою накладення
штрафу від чотирьохсот до
шестиста
неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян".
Стаття 221. Районні, районні у
місті, міські чи міськрайонні суди
(судді)
Судді районних, районних у місті,
міських чи міськрайонних судів
розглядають
справи
про
адміністративні
правопорушення,
передбачені частинами першою четвертою та сьомою статті 41,
статтями 411-413, 421, 422, частиною
першою статті 44, статтями 441, 461,
462, 51, 512, частинами другою,
четвертою та п’ятою статті 85,
статтями 851, 88 - 882, 89, 90, 91, 921
,
статтями
98,
101-103,1033,
частиною першою статті 1061,
статтями 106-2, 1071, частиною
другою статті 112, частинами
четвертою та сьомою статті 121,
частиною четвертою статті 122,
статтями 1222, 1224, 122-5, частинами
другою і третьою статті 123, статтею
124, частиною четвертою статті 127,
статтею 1271, статтею 130, частиною
третьою статті 133, статтями 1351,
139, частиною четвертою статті 140,
статтями 146, 1491, частиною
другою статті 154, статтею 1551,
частинами першою, третьою і
четвертою статті 156, статтями 160,
162 - 1623,1631- 1634, частиною
другою статті 163-7, статтями 16312,
164, 1643, 1645- 16418, 1661- 1664,
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частинами
першою,
другою,
дев’ятою та десятою статті 1666,
1668 - 16612, 16614 - 16618, 16621,
16622,16623, 16624, 16625, 1712, 1724 17220, 173-1732, 174, 1772, частиною
третьою статті 178, статтею 1801,
частинами першою, другою і
третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 18511, 18513, 1865 - 1867, 187, 188,
1881, 18813 (крім справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця), 18814,
18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827,
18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835,
18838, 18839, 18840, 18841, 18845, 18846,
18847, 18848, 18849, частиною першою
статті 1891, статтями 1893, 190, 191,
193, 1951 - 1956, статтями 2041, 2042,
2043, 2061, 2122 - 21221 цього
Кодексу, а також справи про
адміністративні
правопорушення,
вчинені
особами
віком
від
шістнадцяти до вісімнадцяти років.
Стаття 255. Особи, які мають
право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні
правопорушення, що розглядаються
органами, зазначеними в статтях 218
- 221 цього Кодексу, протоколи про
правопорушення
мають
право
складати:
1) уповноважені на те посадові
особи:
...

частинами
першою,
другою,
дев’ятою та десятою статті 1666,
1668- 16612, 16614 - 16618, 16621, 16622,
16623, 16624, 16625, 1712, 172417220,173 - 1732, 174, 1772, частиною
третьою статті 178, статтею 1801,
частинами першою, другою і
третьою статті 181, частиною
другою статті 182, статтями 184 18511, 18513, 18514,1865- 1867, 187,
188, 1881, 18813(крім справ про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані з невиконанням законних
вимог державного виконавця), 18814,
18816, 18817, 18819, 18822, 18825,18827,
18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835,
18838, 18839, 18840, 18841, 18845,18846,
18847, 18848, 18849, частиною першою
статті 1891, статтями 1893, 190, 191,
193, 1951 - 1956, статтями 2041, 2042,
2043, 2061, 2122- 21221 цього Кодексу,
а також справи про адміністративні
правопорушення, вчинені особами
віком
від
шістнадцяти
до
вісімнадцяти років.
Стаття 255. Особи, які мають
право складати протоколи про
адміністративні правопорушення
У справах про адміністративні
правопорушення, що розглядаються
органами, зазначеними в статтях 218
- 221 цього Кодексу, протоколи про
правопорушення
мають
право
складати:
1) уповноважені на те посадові
особи:
...
«центрального
органу
виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну
політику у сферах інформаційного
суверенітету України, державного
іномовлення та інформаційної
безпеки (стаття 185-14)».
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ДОВІДКА

Видана науковому співробітнику відділу проблем публічного права
Науково-дослідного інституту публічного права Бериславській Оксані
Михайлівні в тому, що результати її дисертаційного дослідження на тему:
«Адміністративно-правовий статус Міністерства інформаційної політики
України» використано та використовуються Юридичним сектором під час
розробки та здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових
актів, що відносяться до компетенції Міністерства інформаційної політики.

Завідувач юридичного сектору

І.М. Ющенко
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