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на стати моральним за примусом (примус – «механічна» дія, яка має місце 
лише у сфері емпіричного та передбачає гарантований наслідок, результат, 
тоді як мораль походить із «царини свободи», свідомого й іноді всупереч ем-
піричному (наприклад, героїчні вчинки, за яких ризикують життям), не може 
виходити з розрахунку на якийсь інший результат (відомий приклад І. Канта: 
обидва вчинки можуть вважатися добрими: коли ми позичаємо гроші під від-
соток та коли позичаємо без умов, відсотків тощо, але, звісно, останній випа-
док має більшу позитивну моральну значимість, оскільки він є скоєним не 
заради чогось іншого, а сам по собі)). 
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РОЗУМІННЯ КОНЦЕПЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА  
В ПРАВОЗНАВСТВІ 

 

В умовах розбудови та розвитку України концепція інформаційного су-
спільства є невід’ємною складовою стабільності та ефективності розбудови 
соціальної держави в цілому. Тому особливої актуальності набуває дослі-
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дження питань, пов’язаних із концепцією інформаційного суспільства в пра-
вознавстві.  

Багато науковців наводять визначення цього явища, тому їх безліч. На 
нашу думку, інформаційне суспільство можна назвати суспільством, де інфо-
рмація є панівним фактором розвитку. 

Доцільно буде подати визначення інформації. Згідно зі ст. 1 Закону 
України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 р., «інформація – будь-які ві-
домості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або 
відображені в електронному вигляді» [5]. 

Стрімкий розвиток та постійне вдосконалення інформаційних техноло-
гій (медіатехнологій, Інтернету) стали відправною точкою розвитку сучасно-
го суспільства, побудованого на використанні різної інформації у всіх сферах 
життя і професійної діяльності споживачів у науці, економіці, побутовій сфе-
рі, охороні здоров’я, а також в освітній та культурній галузях. Для такого ти-
пу суспільства головним об’єктом управління є не матеріальні цінності, а си-
мволи, ідеї, знання, інтелект, образи. Ці тенденції впливають не лише на со-
ціальні, але й на наукові, культуротворчі та духовні сторони розвитку людст-
ва. Це призвело до трансформацій у самій філософії культури, до змін у спо-
собі її вивчення та репрезентацій (саме через суть і образ) [1, с. 102]. 

Інформаційна політика, у свою чергу, може виступати певним регуля-
тором суспільних відносин. 

Для визначення інформації використовують два основних підходи: ат-
рибутивний і функціональний. Атрибутивний підхід розглядає інформацію 
як об’єктивну властивість усіх матеріальних об’єктів, функціональний же 
стверджує, що інформація є умовою і результатом активної діяльності й мо-
жлива тільки на соціальному рівні. Крім того, інформація розглядається як 
усі відомості, знання, повідомлення, що допомагають у вирішенні того чи 
іншого завдання [3, с. 78]. 

Інформація як окрема наукова категорія з погляду технічних фахівців 
становить набір будь-яких даних, а на думку гуманітаріїв, – це певні відомос-
ті. На перший погляд, різниця невелика, але сьогодні вона відображає суть 
необхідності інтеграції й синтезу наукових дисциплін, а саме гуманітарних і 
технічних, точних і природознавчих, класичних і новітніх [3, с. 78]. 

Сьогодні Україна стоїть перед необхідністю концептуального осмис-
лення впровадження інформаційного способу організації життєдіяльності су-
спільства. Це означає, що стратегія формування основ інформаційного суспі-
льства має розглядатися в контексті загальних стратегічних пріоритетів соці-
ального, економічного та інституційного розвитку країни як органічний 
складник масштабних перетворень у суспільстві та владних інститутах [4, 
с. 143].  

Водночас очевидно, що інформатизація, що наразі відбувається в Укра-
їні, є показником того, що найближчим часом модернізовані інформаційні 
технології посядуть перше місце в розвитку українського суспільства в різ-
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них сферах життя.  
Таким чином, інформаційне суспільство засноване на пануванні інфор-

мації. Побудова моделі інформаційного суспільства в Україні базується на 
впровадженні міжнародних стандартів. Тому розуміння інформаційного сус-
пільства потребує особливої уваги та вивчення, а також належного врегулю-
вання на законодавчому рівні. 
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СУТНІСТЬ ТА ВИРАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 
Розглянемо поняття «влада» в більш вузькому сенсі – через призму по-

няття «держава». У вітчизняній і зарубіжній науці, працях філософів і держа-
вних діячів розроблено безліч підходів до визначення поняття «держава» 
(нормативістський, теологічний, природно-правової, культурологічний та 
ін.). Деякі вчені визначають державу як «основну політичну організацію кла-
сового суспільства, що здійснює його управління, охорону його економічної 
та соціальної структури». У сучасній енциклопедичній літературі держава 
розуміється як соціально-політична організація, що діє на певній території і 


