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У статті досліджуються особливості правового регулювання державної інформаційної 
політики на сучасному етапі, встановлюється роль Стратегії національної безпеки 
України в даному процесі. 
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Трансформація інформаційної кон
фігурації світу ставить перед дослідни
ками нові завдання і потребує розроблен
ня нових підходів до питань безпечного 
розвитку інформаційного суспільства, 
з'ясування провідної ролі держави в цьо
му процесі, виділення меж впливу права 
на суспільні відносини. 

Потребують свого усвідомлення тен
денції щодо кардинальної зміни і кон
цептуально нового підходу до формуван
ня концепції державної інформаційної 
політики, положення якої мають слугу
вати об'єднуючим елементом для усієї 
нормативної бази, що регулює суспільні 
відносини в інформаційній сфері. Даний 
напрям правового регулювання через 
формування базового, визначального 
концептуального документа виступає 
нащшіьш логічним і аргументованим. 
На противагу численним спробам дослід
ників удосконалювати та ухвалювати ще 
більшу кількість нормативних актів, 
яка, за деякими оцінками фахівців, ся
гає 4 000, ми пропонуємо підхід форму
вання єдиної несуперечливої ієрархічної 
системи нормативно-правових актів, що 
регулюють суспільні відносин у сфері 
державної інформаційної політики. 

І у даному аспекті важливим етапом 
дослідницького завдання виступає з'ясу
вання ролі окремих, найбільш важливих 
законів, котрі можуть розглядатися як 
системоутворювальні по кожній складо
вій інформаційної політики. 

У теоретико-правових дослідженнях 
зазвичай такі проблеми увиразнюються 

через формування нових наукових пара
дигм, які детерміновані теоретичними 
максимами в надрах теорії права. Якщо 
на початку розвитку незалежної України 
домінували акті, які регулювали зде
більшого питання технічного захисту ін
формації, різноманітні відносини у сфері 
інформатизації, то з формуванням ін
формаційного суспільства, розширенням 
обріїв антропоцентризму інформаційне 
законодавство також стало більше схи
лятися до проблем інформаційної безпе
ки. Однак абсолютизація питань безпеки 
призвела до фактичного ототожнення ін
формаційної політики і державної по
літики інформаційної безпеки. Ми з цим 
не погоджуємося і в даній статті намага
тимемося визначити вплив Стратегії на
ціональної безпеки України «Україна в 
світі, що змінюється» на реалізацію дер
жавної інформаційної політики. 

Важливою основою для розроблення 
теми державної інформаційної політики 
стали роботи провідних наукових шкіл з 
інформаційного права, основними моде
раторами яких виступають І. В. Арістова 
[1], В. А. Ліпкан [2—4], І. М. Сопілко [5; 
6], В. С. Цимбалюк [7; 8], Р. А. Калюж
ний та М. Я. Швець [9]. 

Натомість жодним із цих дослідників 
не було окремо вивчено роль даного за
кону в реалізації державної інформацій
ної політики. 

Мета статті — визначити роль Страте
гії національної безпеки України «Укра
їна в світі, що змінюється» [10] в ре
алізації державної інформаційної полі
тики (ДНІ). 
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