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ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

У сучасному суспільстві ін-
формація стала визначальним 
фактором прискорення процесів 
глобалізації та інтернаціоналі-
зації. На думку Мануеля Кас-
тельса, найважливіша і ключова 
технологія інформаційної епохи − 
Інтернет сьогодні видозмінює 
спосіб нашої комунікації один з 
одним, наше життя виявляється 
в сильній залежності від Інтер-
нету, основні види економічної, 
суспільної, політичної та куль-
турної діяльності в масшта-
бах усієї планети в даний час 
структуруються за допомогою 
Інтернету і довкола нього [6, 
с. 15−17]. Постійно зростаюча 
роль інформації в соціально-
му та державному управлінні, 
стрімкий розвиток інформацій-
но-телекомунікаційного про-
гресу і досягнутий рівень інфор-
матизації органів державної 
влади дають підстави сучасним 
ученим уже сьогодні говорити 
про нову функцію держави − 
інформаційну. У цьому зв'язку 
цілком закономірно виникає 
необхідність узагальнення су-
часних правових досліджень 
щодо інформаційної функції 
держави. 

Становлення інформаційно-
го суспільства  є передумовою 
для еволюційного переходу кра-
їни до наступної стадії розвитку, 
технологічною основою якої є 
індустрія створення, обробки, 
збереження і передачі інформа-
ції. Державі належить провідна 
роль у формуванні інформацій-
ного суспільства, що координує 
діяльність різних суб'єктів сус-
пільства в процесі його станов-
лення, сприяє інтеграції людей 
в нове інформаційно-техноло-
гічне оточення, розвитку галузей 
інформаційної індустрії, забез-
печенню прогресу демократії і 
дотримання прав особистості в 
умовах інформаційного суспіль-
ства. В Україні офіційно прого-
лошено, що побудова інформа-
ційного суспільства є одним із 
пріоритетів державної політики. 

Держава та суспільство як 
дві надскладні соціальні систе-
ми не можуть ефективно вза-
ємодіяти без інформаційного 
обміну. Ключова роль у цьому 
процесі належить державі, яка, 
здійснюючи управління соці-
альними процесами, повинна 
бути інформаційно відкритою 
для інших суб'єктів суспільних 
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відносин. У зв'язку з цим акту-
алізується проблема наукового 
аналізу інформаційної функції 
держави. 

Структура будь-якої сис-
теми (біологічної, технічної 
або соціальної) визначається 
її функціями. Безвідносно до 
функцій узагалі не можна сказа-
ти що-небудь про ефективність 
і доцільність структури якого-
небудь об'єкта. Інформатиза-
ція суспільства, створення баз 
даних та баз знань, глобальних 
інформаційних систем, форму-
вання всесвітнього інформацій-
ного простору підштовхують до 
нової еволюції функції держави. 

Актуальність входження 
України в інформаційне суспіль-
ство поступово усвідомлюється 
вітчизняним науковим і політич-
ним співтовариством, про що, 
зокрема, свідчить низка нома-
тивних правових актів у сфері 
інформації. Сучасний розвиток 
юридичної науки характеризу-
ється посиленою увагою науков-
ців до трансформації правової 
форми організації суспільних 
відносин та з'ясуванням функці-
онального призначення держа-
ви в цьому процесі. Наприклад, 
у працях вітчизняних учених 
І. В. Арістової, В. М. Брижка, 
В. Д. Гавловського, В. В. Грицен-
ко, Р. А. Калюжного, О. В. Коха-
новської, А. І. Марущака, Г. Г. По-
чепцова, В. Г. Хахановського, 
М. Я. Швеця, В. С. Цимбалюка та 

ін. проаналізовано законотворчу 
та управлінську діяльність дер-
жави у сфері інформації, дослі-
джено низка організаційно-пра-
вових аспектів інформатизації, 
охарактеризовано державно-
правовий механізм захисту пер-
сональних даних, теоретично 
обґрунтовано становлення ін-
формаційного права як галузі 
національного права України, 
визначено основні заходи дер-
жави у сфері інформаційної по-
літики та інформаційної безпеки. 
Значний внесок у дослідження 
діяльності держави та її органів 
в інформаційній сфері зроби-
ли російські вчені А. Б. Агапов, 
Ю.  М. Батурін, І.  Л. Бачило, В.  А. Ко-
пилов, М. М. Рассолов та ін. 

Багато хто з дослідників при-
пускають, що з появою нових 
факторів в результаті інформа-
тизації суспільства, що вплива-
ють на розвиток держави най-
важливішими з яких сьогодні є, 
зокрема, демократичні перетво-
рення та  інформаційно-кому-
нікаційні технології, що стрімко 
розвиваються, в системі функ-
цій держави можуть виникати й 
нові. Інформаційна функція дер-
жави стала об'єктом наукових 
досліджень порівняно недавно, 
оскільки за радянських часів ін-
формаційна діяльність держави 
розглядалася правознавцями 
в контексті політико-правового 
забезпечення існуючої ідеології 
[13, с. 66]. 
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В останні роки почали 
з'являтися наукові публікації, 
присвячені більш глибокому 
дослідженню інформаційної 
функції держави, однак серед 
вчених-правознавців сьогодні 
немає єдиної точки зору на те, 
що як явище виникла, існує і роз-
вивається нова функція держа-
ви – інформаційна і, відповідно, 
щодо конструювання терміна 
«інформаційна функція держа-
ви». Наприклад, існує точка зору, 
що сучасному етапу розвитку 
суспільства більше відповідає 
термін «інформаційно-комуні-
кативна функція держави» [9, 
с. 3−5]. Адже комунікація − 
це обмін інформацією, що має 
на увазі суб'єкт-об'єктні відно-
сини й обов'язкове застосуван-
ня принципу зворотного зв'язку. 
А саме це сьогодні й стає ме-
тою всієї системи державного 
управління, що модернізується 
(мається на увазі проведення в 
Україні адміністративної рефор-
ми), оскільки назріла нагальна 
потреба змінити старий забю-
рократизований стиль взаємо-
відносин влади і громадян, сус-
пільства в цілому. При переході 
на так звану сервісну державу, 
що надає громадянам і організа-
ціям послуги швидко, якісно, 24 
години на добу і 7 днів на тиж-
день, необхідно налагодити вза-
ємодію державних структур із 
громадянами та організаціями, 
ту саму комунікацію, тобто вза-

ємний обмін інформацією, що 
сьогодні має нерівноправний, 
далеко не партнерський і зовсім 
нерівний характер, як того вима-
гають принципи розвитку демо-
кратичного суспільства.

Для мети данного дослі-
дження уявляється необхідним 
проаналізувати сутність інфор-
маційної функції держави з по-
гляду її включення в традицій-
но сформовану в правознавстві 
класифікацію функцій держави 
за різноманітними критеріями 
та дати визначення данному по-
няттю. У функціях держави ви-
являється найбільш глибинне й 
усталене в ній. Функції держави 
являють собою основні напрям-
ки її діяльності, які виражають її 
сутність і соціальне призначен-
ня у сфері управління справами 
суспільства [5, с. 89]. Функції ві-
діграють важливу роль у вико-
нанні державою своєї історичної 
місії (соціального призначення), 
тому що без впливу на ті чи інші 
суспільні відносини держава не 
в змозі розв’язати завдання, що 
стоять перед нею, і досягти від-
повідних цілей [4, с. 13]. Функції 
держави – це напрямок і зміст її 
діяльності, обумовлені призна-
ченням держави і характером 
завдань, що стоять перед нею. 
[12, с. 1176]. На сучасному ета-
пі під функціями держави деякі 
дослідники пропонують розумі-
ти розглянуті в комплексі пред-
мет і зміст діяльності держави 
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в конкретних історичних умовах 
розвитку суспільства та засоби 
й способи, що її забезпечують 
[2, с. 164; 7, с. 20].  У теорії дер-
жави функція означає напрямок, 
предмет діяльності того або ін-
шого політико-правового інсти-
туту, зміст цієї діяльності, її за-
безпечення.

Сучасна наука, залежно 
від того, в чиїх соціальних ін-
тересах здійснюються функції 
держави, поділяє їх на загаль-
носоціальні та функції захисту 
групових інтересів. Загально-
соціальні функції − це довго-
тривалі, спрямовані на задо-
волення інтересів суспільства 
в цілому, всіх його верств, 
напрямки діяльності держа-
ви. Функції захисту групових 
інтересів являють собою такі 
напрямки діяльності держави, 
що спрямовані на вираження і 
задоволення інтересів певних 
соціальних сил − правлячих 
угруповань, за якими стоять 
верстви населення, що станов-
лять соціальну базу здійснен-
ня державної влади. Оскільки 
інформація пронизує всі стадії 
діяльності державних органів, 
які в демократичному суспіль-
стві націлені на задоволення 
інтересів суспільства в ціло-
му, остільки в сучасних умовах 
можна говорити про інформа-
ційну функцію держави і, отже, 
про значення інформаційної ді-
яльності її органів. 

Залежно від важливості й со-
ціальної значущості в суспільно-
му житті тих або інших напрямків 
діяльності держави її функції по-
діляють на головні та похідні. Су-
часна наука визначає, що головні 
функції держави − це найбільш 
загальні, найважливіші напрямки 
її діяльності з реалізації основних 
стратегічних завдань і цілей, що 
стоять перед нею на конкретно-
му етапі розвитку суспільства [5, 
с. 94]. На відміну від численних 
похідних державних функцій, які 
мають супроводжувальний, до-
поміжний або обслуговуючий ха-
рактер та здійснюваних, як пра-
вило, спеціально призначеними 
для цього органами (наприклад, 
охорона здоров'я, оподаткуван-
ня і фінансовий контроль, вища 
освіта, зовнішня торгівля і т.д.), 
головні функції відносяться до 
діяльності держави в цілому, є 
вирішальними, генеральними 
напрямками її внутрішньої й зо-
внішньої політики і виконуються 
всіма або багатьма ланками дер-
жавного апарату. Їхнім об'єктом 
є широке коло соціальних відно-
син, що володіють подібністю, у 
певній великомасштабній сфері 
соціального життя. Дане уявлен-
ня про головні й похідні функції 
держави було сформульова-
но в 70-і рр. XX ст. теоретиком 
держави Н. В. Чорноголовкіним 
[11, с. 134-135] і зберігає свою 
загальнотеоретичну значимість 
дотепер. 
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У сучасному суспільстві 
визначальним фактором ста-
ла інформація, що прискорила 
процеси глобалізації та інтер-
націоналізації. Специфіка ін-
формації як ресурсу впливає на 
«розосереджуванність» елемен-
тів інформаційної функції й змі-
шування її з іншими напрямками 
державної діяльності.

На інформації заснована ді-
яльність законодавчої влади – 
прийняттю законів передує збір і 
обробка інформації (соціальної, 
економічної, політичної), сам 
текст закону є правовою інфор-
мацією, яку держава поширює, 
насамперед, офіційно, а також 
«популяризує». Але більш пока-
зово і масштабно інформаційна 
функція держави виявляється 
в діяльності органів виконавчої 
влади, які постійно здійснюють 
інформаційну діяльність, часто 
не надаючи їй самостійного зна-
чення. Зокрема, в індустріаль-
ному суспільстві однією з пер-
ших і притому найважливішою 
передумовою самого плануван-
ня і регулювання промислово-
го виробництва та розподілу 
продукції було проведення об-
ліку, а саме: обліку підприємств 
і їхнього обладнання; зайнятої 
в них робочої сили; палива, си-
ровини та інших предметів ви-
робничого постачання; наявних 
запасів промислових товарів і 
продукції, що випускається. Об-
лік наявних ресурсів був нероз-

ривно пов'язаний із з'ясуванням 
і оцінкою потреби в них, з об-
ліком виробничого і споживчо-
го попиту. Ця функція держави 
ще на початку ХХ ст. була відо-
ма під назвою «облікова» [3, с. 
332-333] і є нічим іншим, як по-
хідною інформаційної функції. У 
даний час облікова функція про-
довжує зберігати свої позиції, 
особливо в економічній сфері. 
Основним способом виконання 
цієї функції є реєстрація, а саме 
ведення державних кадастрів, 
реєстрів і регістрів. Держава ре-
єструє суб'єктів економічної ді-
яльності, окремі види продукції 
(товарів, послуг), об'єкти прав,  
правовстановлюючі документи і 
зведення з них, ліцензії, патен-
ти тощо. Можна виділити також 
й інші похідні інформаційної 
функції − моніторинг, висвіт-
лення діяльності органів влади 
в засобах масової інформації і 
т.п. Доказом того, що інформа-
ційну функцію виконують органи 
всіх галузей державної влади, є 
активно реалізована у світі кон-
цепція «електронної держави», 
суть якої полягає в активному 
використанні всіма державни-
ми органами у своїй повсякден-
ній діяльності інформаційних 
технологій.

Таким чином, інформаційна 
функція держави виявляється в 
діях всіх гілок державних орга-
нів влади і реалізується в таких
напрямках:
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1) створення інформації 
(умовно її можна назвати пер-
винної) − держава безпосеред-
ньо створює нормативні акти, 
інформація для яких береться, 
зрозуміло, ззовні; 2) супровід 
інформації, що має державне 
значення (насамперед, похідні 
функції обліку, контролю, моні-
торингу; 3) відкритість органів 
державної влади для громадян; 
4) збір, обробка, охорона і за-
хист інформації, необхідної для 
реалізації функцій держави; 
5) створення спеціалізованих 
структур у сфері інформації й 
регулювання їхньої діяльнос-
ті – засобів масової інформації 
(телебачення, радіо, друкована 
продукція), архівів, бібліотек, 
установ культури, освіти (ма-
сова інформація і поширення 
знань); 6) інформаційний обмін 
між органами державної влади 
(усередині держапарату); 7) ви-
користання інформації у вну-
трішніх інтересах держави (для 
виконання всіх інших державних 
функцій); 8) зберігання інфор-
мації на різних стадіях інфор-
маційного процесу; 9) перероб-
ка інформації і створення нової 
(наприклад, рішення виконавчої 
влади, судових органів).

Залежно від спрямованос-
ті розв'язуваних державою за-
вдань функції будь-якої держа-
ви поділяються на внутрішні й 
зовнішні. Внутрішні функції яв-
ляють собою основні напрямки 

діяльності держави всередині 
країни. Вони торкаються прак-
тично всіх сфер життя суспіль-
ства і самої держави: еконо-
мічної, соціальної, політичної, 
духовної, фінансової та ін. Крім 
цього, держава найчастіше ви-
рішує завдання, що виходять за 
межі однієї, окремо взятої сфе-
ри. У силу цього при визначен-
ні переліку внутрішніх функцій 
держави в науковій і навчальній 
юридичній літературі нерідко 
їх не тільки прямо пов'язують з 
різними сферами життя суспіль-
ства, але й повністю ототожню-
ють з ними. Такою була, напри-
клад, позиція низки авторів, які 
класифікували функції держави 
ще в 70-і рр. на функції полі-
тичної охорони ладу (політична 
функція), та економічну, соці-
альну й ідеологічну функції.

Сьогодні при розгляді вну-
трішніх функцій держави також 
допускається іноді їхнє ототож-
нення зі сферами життя суспіль-
ства. Але воно має, як правило, 
не повний, а частковий харак-
тер. Справа в тім, що при кла-
сифікації функцій і виділенні їх 
із загальної системи основних 
напрямків діяльності держави 
поряд з такими функціями, як 
економічна, соціальна, політич-
на та інші, що цілком збігаються 
зі сферами життя суспільства, 
розглядаються також і такі, ко-
трі не збігаються з ними. Серед 
них, наприклад, називаються в 
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різних джерелах такі внутрішні 
функції, як забезпечення режи-
му законності й правопорядку 
в суспільстві; охорони прав і 
свобод громадян; надання соці-
альних послуг; забезпечення на-
родовладдя; розвитку культури, 
науки та освіти; оподаткування 
і фінансового контролю; еко-
логічна функція та ін. Останнім 
часом серед внутрішніх функцій 
держави низка науковців виді-
ляють інформаційну функцію [5, 
с. 100]. Перелік цих та інших по-
дібних їм напрямків діяльності 
держави більшою мірою відпо-
відає сформованому в науко-
вій літературі уявленню про її 
внутрішні функції, ніж повне або 
часткове ототожнення функції 
держави з основними сферами 
життя суспільства.

Зовнішні функції держави 
являють собою напрямки діяль-
ності держави поза її межами, 
які безпосередньо пов'язані з 
розв’язанням завдань та до-
сягненням цілей, що стоять пе-
ред нею на міжнародній арені. 
Останні ніколи не були й прак-
тично не можуть бути однакови-
ми для всіх державних утворень 
і держав. Вони залежать, зокре-
ма, від характеру існуючого в 
країні політичного режиму і типу 
держави, етапів розвитку самої 
держави, міжнародної обста-
новки, що складається у світі, 
характеру взаємин співіснуючих 
одна з одною держав.

При класифікації функцій 
держави за даним критерієм 
необхідно враховувати сучас-
ну тенденцію до їхньої інтер-
націоналізації, тобто додання 
внутрішнім функціям міжнарод-
ного значення, їх тісна взаємо-
дія з зовнішнім середовищем, 
взаємозв'язок внутрішньої і зо-
внішньої політики держави. Ця 
тенденція пояснюється тим, 
що кожна держава не існує ізо-
льованно від інших, усі держа-
ви зв'язані узами міжнародного 
співтовариства, необхідністю 
брати участь у розв’язанні гло-
бальних проблем, отже, вони по-
винні погоджувати свої інтереси 
із загальними інтересами даного 
співтовариства [8, с. 101-102]. 

У сучасній науці можна спо-
стерігати тенденцію відмовлен-
ня від класифікації функцій дер-
жави на внутрішні й зовнішні, 
тому що і ті, й інші тісно пов'язані 
між собою, діють у певній єднос-
ті, доповнюючи одна одну, тому 
що сьогодні будь-якій державі 
властиві загальні функції, що 
здійснюються як усередині кра-
їни, так і за її межами. З ураху-
ванням цього, оскільки держава 
регулює інформаційні процеси 
як усередині країни, так і за її 
межами у відносинах з іншими 
державами, причому внутрішня 
реалізація інформаційної функ-
ції неможлива без планованої 
активної зовнішньої інформацій-
ної взаємодії, остільки інформа-
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ційну функцію доцільно вважати 
і внутрішньою, і зовнішньою. Зо-
крема такої думки дотримують-
ся деякі сучасні українські пра-
вознавці [10, с. 52-53]. 

Класифікуючи функції дер-
жави за тривалістю дії на постійні 
та тимчасові, буде правомірним 
стверджувати, що інформаційна 
функція є постійною, тому що 
вона існує на будь-якому етапі 
розвитку держави. Однак її зна-
чимість й інтенсивність реаліза-
ції на кожному етапі різняться. 
Наприклад, в умовах глобаль-
ної інформатизації реалізація 
інформаційної функції держави 
набуває особливу значимість й 
інтенсивність.

Сучасні правознавці кла-
сифікують функції держави на 
спеціальні та неспеціальні [1, 
с. 55]. Спеціальні (первинні) 
функції властиві тільки держа-
ві й тільки вона в особі своїх 
органів забезпечує їхню реалі-
зацію (організація і здійснення 
державного управління, соці-
альний захист населення й ін.). 
Неспеціальні функції держави 
характеризують її діяльність як 
звичайного суб'єкта цивільно-
правових відносин (наприклад, 
у сфері власності та ін.). Дана 
класифікація становить осо-
бливий інтерес при розгляді 
держави як корпорації, що за-
стосовує форми і методи діяль-
ності, характерні для приватних 
компаній.

В інформаційній сфері мож-
на виділити як первинні спеці-
альні, так і неспеціальні функції 
держави. Якщо перші − це пра-
вове забезпечення реалізації 
інформаційної функції, встанов-
лення основ відповідальності за 
правопорушення в інформацій-
ній сфері, то другі − забезпечен-
ня розвитку науково-технічного 
потенціалу і технології вироб-
ництва, маркетинг і ринок про-
дукції, управління інвестиціями, 
розвиток робочих місць і підго-
товки кадрів та ін.

З урахуванням цього мож-
на дійти такого висновку. У ши-
рокому розумінні інформаційна 
функція − це загальносоціальна 
головна функція держави, в якій 
можна виділити дві похідні функ-
ції: функцію інформаційного за-
безпечення діяльності держави 
в цілому, її органів, установ, по-
садових осіб та інформаційно-
комунікативну функцію, тобто 
функцію інформаційного обслу-
говування громадян – діяльності 
державних і суспільних органів, 
організацій, установ, посадових 
осіб щодо задоволення потреб 
і законних інтересів громадян в 
одержанні необхідних зведень, 
повідомлень, знань, що стосу-
ються політичних, економічних, 
соціально-культурних і соціаль-
но-побутових сторін життєді-
яльності держави, особистос-
ті, суспільства. У свою чергу, 
інформаційно-комунікативна 
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функція, головне призначення 
якої — забезпечення реалізації 
конституційного права громадян 
на доступ до інформації, роз-
падається на низку самостійних 
елементів, головним з яких є ін-
формування населення, що по-
лягає в регулярному і цілеспря-
мованому наданні громадянам у 
встановленому законом порядку 
різних відомостей, повідомлень, 
знань, які об'єктивно, повно і 
вчасно характеризують роботу 
цих органів, а також прийняті 
ними рішення.

Оскільки специфіка інфор-
мації як ресурсу впливає на 
розосереджуванність елементів 
інформаційної функції й поєд-
нання з іншими напрямками дер-
жавної діяльності, то у вузькому 
розумінні інформаційна функ-
ція – це похідна кожної головної 
функції держави – захисту прав 
і свобод людини, економічної, 
соціальної, політичної, тому що 
здійснення будь-якої державної 
функції немислимо без інфор-
маційного компонента. 

На основі проведеного ана-
лізу можна стверджувати, що 
інформаційна функція має всі 
істотні ознаки основних функ-
цій держави, що виділяються 
в науці. Інформаційна функція 
держави являє собою сфор-
мований на сучасному етапі 
розвитку основний напрямок 
діяльності держави в інформа-
ційній сфері, важливість право-

вого регулювання якої зумов-
лена об'єктивними процесами 
глобальної інформатизації. Вона 
безпосередньо виражає і пред-
метно конкретизує сутність су-
часної держави – досягнення 
демократичного громадянського 
суспільства у глобальному ін-
формаційному просторі. Її зміст 
має враховувати загальсоціаль-
ні, групові (корпоративні), на-
ціональні та приватні інтереси 
членів суспільства. У ній реа-
лізується різнобічна практична 
діяльність у сфері інформати-
зації всередині країни та на між-
народній арені. В інформаційній 
функції держави виявляється і 
властива їй на сучасному етапі 
розвитку динаміка соціально-
економічних, політичних і духо-
вних перетворень у житті інфор-
маційного суспільства. Таким 
чином, можна сформулювати 
таке визначення інформаційної 
функції держави: це загально-
соціальна головна функція, яка 
являє собою напрямок її діяль-
ності з розвитку інформаційної 
сфери, що охоплює всю сукуп-
ність відносин, пов'язаних зі 
створенням, збереженням, об-
робкою, передачею інформації 
в усіх сферах життя суспільства, 
зокрема в економічній, політич-
ній, соціальній, правовій, науко-
вій, освітній, управлінській тощо. 
Інформаційна функція є на су-
часному етапі розвитку однією з 
головних функцій держави.
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА
Павленко Ж. А.

Проанализирован ряд современных правовых исследований понятия информационной 
функции государства. Раскрыто содержание понятия информационной функции государ-
ства. Охарактеризованы производные функции информационной функции государства.  
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CONCEPT OF INFORMATION FUNCTION OF THE STATE
Pavlenko Zh. A.

A number of modern legal researches of concept of information function of the state is 
analysed. The maintenance of concept of information function of the state is opened. Derivative 
functions of information function of the state are characterized.  
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