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ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Актуальним та бурхливо обговорюваним, на сьогоднішній день в нашій 

державі, є питання створення та функціонування нового центрального 
органу виконавчої влади -  Міністерства інформаційної політики, створення 
якого визвало шквал критики громадськості та медіа представників.

Питання створення Міністерства інформаційної політики (далі -  МІП) 
почало активно підніматися під час загострення збройного конфлікту на 
Сході України, проведення антитерористичної операції та 
пропагандистської інформаційної війни РФ та визвало багато дискусій як 
серед депутатів та урядовців, так і серед громадськості та медіа 
представників. Критики новоствореної установи проводять аналогію даного 
міністерства з «Міністерством Правди» всесвітньо відомого англійського 
письменника та публіциста Джорджа Оруелла, яке насправді грає роль 
міністерства пропаганди, поширюючи лише ту «правду», яка служить 
інтересам влади в тоталітарній (поліцейській) державі.

Основою для створення даного міністерства було взято досвід роботи 
подібних державних структур Великобританії, Франції часів Першої 
світової війни та Ізраїлі, хоча в жодній передовій країні, а саме: члени ЄС, 
США, Японія, Австралія, також Росія не існує таких окремих міністерств. 
Мінінформації існують там, де під виглядом роботи відбувається контроль 
за медіа і цензура, наприклад, у Казахстані, де воно накладає штрафи на 
пресу за ті чи інші «порушення».

Доцільність створення зазначеного міністерства, яке напряму 
функціонуватиме та співпрацюватиме із засобами масової інформації та 
громадськістю, його функції та засоби фінансування його діяльності, не 
були попередньо обговорені з громадськістю. Також була порушена 
процедура створення даного міністерства, а саме незважаючи на протести 
медіа спільноти і деяких народних депутатів, призначення міністра 
інформаційної політики було проголосоване Верховною Радою України у 
загальному пакеті кандидатур на посади членів Уряду, незважаючи на те, 
що саме міністерство на час голосування ще не було офіційно створене.

Так, частиною 1 статті 5 Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади визначено: «Міністерства та інші центральні органи 
виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Кабінетом 
Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України».
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