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ВСТУП 

Постановка задачі.  Стратегічною метою інформаційної політики як 

управлінської діяльності є розвиток інформаційного суспільства.  Завдання на 

формування державної інформаційної політики, як правило, формулюються в 

"Доктрині інформаційної інформаційної політики" держави.  Дослідники 

вважають, що деякі держави не мають такої політики або вона її має, але вона 

є стихійною або служить лише інтересам правлячої еліти і не враховує 

інтереси людей, громадянського суспільства та стану громадської думки.  

Республіка Польща має успішний досвід у формуванні та реалізації державної 

інформаційної політики.  Цей досвід може бути використаний нашою країною. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Деякі теоретичні та 

практичні аспекти державної інформаційної політики розглядаються у працях 

вітчизняних вчених А.В.  Колодюк, Г.П.Несвіт, О.В.Соснін, С.А.Чукут та ін.  

Інформаційну політику Польщі вивчав А.В.  Баровська, М. М. Лазарук, 

В.М.Парфенок та ін.  Метою нашого дослідження є вивчення правової бази 

інформаційної політики в Польщі в контексті побудови інформаційного 

суспільства. 

Презентація основного матеріалу дослідження.  Національна 

інформаційна політика Республіки Польща орієнтована на побудову вільного 

відкритого суспільства, забезпечення прав людини відповідно до статті 19 

Загальної декларації прав людини (1948 р.), Запровадження концепції вільного 

транскордонного обігу інформації, створення незалежного та  плюралістичні 

ЗМІ.  Новий інформаційний порядок призначений для лібералізації 

інформаційного сектору, регулювання форм державного контролю, розвитку 

приватних структур та забезпечення широкого доступу громадськості до 

системи прийняття політичних рішень, де ідеологізувати засоби масової 

інформації та приймати нові закони.  Правовою основою інформаційної 

політики Польщі є Закон про пошту та зв'язок, Закон про телебачення і 

радіомовлення, Закон про державні відносини з Римо-Католицькою Церквою 

в Республіці Польща, які визначають напрямки інформаційної політики та 

встановлюють технологічні стандарти щодо інформації  спілкування.  , форми 

залучення іноземних інвестицій, ліцензування інформаційної діяльності.  

Права церкви на інформаційну діяльність визначаються окремо, враховуючи 

значний вплив канцелярської інформації на політичні пріоритети та мораль 

польського суспільства.  Закон передбачає право Католицької Церкви на 

власну інфраструктуру, створення комп’ютерних мереж, електронних систем 

зв’язку та телерадіомовлення.  Друкована продукція.  Цілі телекомунікаційної 

політики були визначені в таких документах, як "Стратегія розвитку 

телекомунікацій у Польщі", "Напрямки структурних змін у польських 

комунікаціях" та "Керівні принципи політики розвитку телекомунікацій у 

сільській місцевості", "Політика розвитку телекомунікацій" [8].  Основними 
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напрямами діяльності Уряду Республіки Польща у галузі нових технологій є 

розвиток комп’ютерних мереж (суспільних магістралей, «Publiczny Dostep do 

Internrty»,  локальних мереж, Polbox, COMNET, NetCate, супутникого та 

мобільного зв’язку); підтримка інформаційного бізнесу, використання 

національних терміналів для транспортування масивів інформації, поширення 

сфери інформаційних послуг (Polska online, Infonet, Internet-Servis); 

вдосконалення традиційних медіа і конвергенція засобі зв’язку»[1]. 

Тенденція до комплексного підходу до вирішення проблеми 

формування інформаційного суспільства спостерігалася у 2000 р., Коли 

почали з’являтися політичні ініціативи, спрямовані не лише на розвиток 

телекомунікацій, а й на інші, не менш важливі напрямки розвитку 

інформаційного суспільства.  Поштовхом до створення першої такої ініціативи 

стала Резолюція польського парламенту "Про побудову основ інформаційного 

суспільства Польщі".  У програмному документі «Цілі та напрями розвитку 

інформаційного суспільства в Польщі» визначено пріоритети розвитку 

інформаційного суспільства та дії, необхідні для їх реалізації: загальний 

доступ до інформації, освіта в галузі інформаційних технологій;  зміни в 

структурі зайнятості;  законодавство та порушення в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій;  електронний документ та торгівля;  розміщення 

державних замовлень;  впровадження інформаційних технологій в 

адміністрації;  розвиток ринку інформаційно-комунікаційних технологій;  

науки і культури.  ”[7]. 

Враховуючи ці пріоритети, уряд розробив "Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Польщі - ePoland".  План дій з розвитку 

Польського інформаційного суспільства передбачав щорічне оновлення для 

досягнення таких основних цілей: підготувати польське суспільство до 

швидких технологічних, соціальних та економічних перетворень;  адаптувати 

законодавчу базу до вимог швидкого технічного прогресу;  підготувати 

польське суспільство до проблем нового ринку праці та нових методів роботи;  

адаптувати національну економіку до глобальних вимог електронної комерції;  

створити прозорі та зручні для громадян структури державного управління, 

адаптовані до відкритого інформаційного суспільства;  створити умови для 

сталого та збалансованого регіонального розвитку;  розвивати сучасні галузі 

економіки та збільшувати їх інновації;  гарантувати підтримку електронної 

комерції за допомогою інструментів дослідження;  сприяти розвитку культури 

в Польщі. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУВАЛЬНІ ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

           1.1 Сутність і основні підходи до визначення інформаційної 

політики 

Державна інформаційна політика є комплексом політичних, правових, 

економічних, соціально-культурних і організаційних заходів держави, 

спрямованих на забезпечення конституційного права громадян на доступ до 

інформації.  

Державна інформаційна політика - це «особлива сфера життєдіяльності 

людей, пов'язана з відтворенням і поширенням інформації, що задовольняє 

інтереси держави і громадянського суспільства, і спрямована на забезпечення 

творчого, конструктивного діалогу між ними і їхніми представниками». [1]  

Розрізняють два аспекти державної інформаційної політики:  

 технологічний (регулювання процесу розвитку компонентів 

інформаційного середовища) 

 змістовний (пріоритети комунікаційної діяльності учасників 

суспільно-політичного процесу).  

Об'єктами державної інформаційної політики є: 

 друковані засоби масової інформації (газети, журнали, книговидання); 

 електронні засоби масової інформації (телебачення, радіо, Інтернет);  

 засоби зв'язку;  

 інформаційне право;  

 інформаційна безпека.  

Інформаційну політику можна розглядати як інструмент політичного 

впливу і засіб досягнення політичних цілей: суб'єкти інформаційної політики 

здатні за допомогою інформації впливати на свідомість, психіку людей, їх 

поведінку і діяльність як в інтересах держави і громадянського суспільства, 

так і у власних інтересах. [1] Відповідно до Концепції державної 

інформаційної політикиїї довгостроково. стратегічною метою є забезпечення 

переходу до нового етапу розвитку держави - побудови демократичного 

інформаційного суспільства і входження України у світове інформаційне 

співтовариство. 

Змінюючи інформаційні потоки всередині країни, можна змінювати 

країну. Соціосістеми розвиваються зі зміною ролі їх окремих компонентів. 
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Релігія, наприклад, мала один статус в минулому і інший - сьогодні, хоча для 

мусульманських країн цей статус зберігається на досить високому рівні. 

Ідеологія значима в тоталітарних державах, а в сучасних демократіях її статус 

в чистому вигляді, без сумніву, впав.  

Інформація в наш час набирає вагу, входячи в число пріоритетних 

параметрів, що впливають на інші параметри соціосістеми. І це повинно бути 

саме так, оскільки ми живемо в рамках технологічного укладу інформаційного 

порядку. Виробляючи інформацію, сучасні держави породжують валовий 

національний продукт. 

У будь-якому суспільстві держава використовує інформацію для 

здійснення своїх функцій і завдань, досягнення певних цілей. Важливу роль в 

реалізації відіграє при цьому інформаційна політика. У процесі її вироблення 

і втілення в життя забезпечуються умови виконання завдань, що стоять перед 

суспільством; вона виступає активним знаряддям впливу на економічні та 

політичні інтереси.  

Зміст інформаційної політики багатогранний. Вона включає наступні 

найважливіші ланки: 

  вироблення науково обгрунтованих концепцій розвитку 

інформатизації, які формуються на основі поточного законодавства, 

всебічного аналізу стану економіки, перспектив розвитку продуктивних сил і 

виробничих відносин, потреб населення;  

 визначення основних напрямків використання корисної інформації на 

перспективу і поточний період, виходячи із шляхів досягнення поставлених 

цілей, передбачених державною політикою в цілому; для цього повинні 

враховуватися і міжнародні чинники, і можливості інтерактивного 

інформаційного обміну, ступінь поширення інформаційних та інших ресурсів;  

 здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених 

цілей. 

Єдність трьох основних ланок визначає зміст інформаційної політики. 

Інформаційна політика безпосередньо пов'язана з правовою політикою, яка 

визначається як сукупність уявлень про шляхи і засоби впливу на правову 

громадську ситуацію в цілях наближення до правового ідеалу. Правова 

політика в цьому сенсі може бути різною: реформістською, консервативною, 

радикальною, ліберальною і авторитарною, національно-орієнтованою і 

космополітичною, творчою.  

Головна вимога, що пред'являється до інформаційної політики, - її 

органічність. Вона повинна в першу чергу виражати інтереси більшості 

громадян, спиратися на прогнозування і наукові підходи. Безперспективна 

інформаційна політика, яка не містить основних концепцій розвитку 



7 

 

інформатизації і обмежена тільки виробленням основних напрямків без 

підкріплення їх практичними діями з боку держави. Крім того, відрив 

національної інформаційної політики від міжнародної обертається 

серйозними труднощами, неминуче стримує реалізацію можливостей, 

закладених в світовій економіці інформаційних товарів і послуг. 

Залежно від характеру вирішуваних завдань інформаційна політика 

підрозділяється на інформаційну стратегію і інформаційну тактику.  

Інформаційна стратегія має на увазі довгостроковий курс інформаційної 

політики, розрахований на перспективу і передбачає рішення 

великомасштабних інформаційних завдань. У процесі її розробки 

прогнозуються основні тенденції розвитку державних інформаційних 

ресурсів, формуються концепції їх використання, намічаються принципи 

організації інформаційних відносин. Вибір довгострокових цілей і складання 

цільових програм в інформаційній сфері необхідний для концентрації 

інформаційних ресурсів в процесі вирішення завдань політичного, 

економічного і соціального розвитку.  

Інформаційна тактика спрямована на вирішення конкретних суспільних 

завдань шляхом своєчасної зміни способів організації інформаційних зв'язків, 

перегрупування інформаційних ресурсів. При відносній стабільності 

інформаційної стратегії інформаційна тактика повинна відрізнятися 

гнучкістю, що визначається рухливістю соціальних чинників і ін.  

Стратегія і тактика інформаційної політики взаємопов'язані, бо стратегія 

створює сприятливі можливості для вирішення тактичних завдань. Тактика, 

виявляючи найважливіші ділянки і вузлові проблеми розвитку держави, 

дозволяє в більш стислі терміни з найменшими втратами і витратами 

вирішувати завдання, намічені інформаційної стратегією. 

Інформаційна політика повинна мати на меті підвищення обсягу та 

ефективності використання державних інформаційних ресурсів. При 

виробленні інформаційної політики слід виходити з конкретних історичних 

умов, які повинні враховувати специфіку кожного етапу розвитку суспільства, 

особливості як внутрішньої, так і міжнародної обстановки, реальні економічні 

і фінансові можливості держави.  

Сучасна ситуація передбачає ретельне вивчення радянського періоду, 

нових тенденцій і прогресивних явищ світового досвіду. Зміни інформаційної 

політики, здійснювані на основі врахування особливостей поточного моменту, 

назрілих потреб економічного розвитку, дають можливість в більш короткий 

термін і з меншими витратами вирішити поставлені перед країною завдання. 
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Важливою вимогою, що пред'являються до інформаційної політики, є 

дотримання комплексного підходу при її виробленні та проведенні, тобто 

узгодження заходів, що проводяться в усіх підсистемах і ланках інформаційної 

сфери, шляхом їх орієнтації на виконання основної, ключового завдання 

певного етапу розвитку. Тут також важлива координація міжнародної, 

економічної, фінансової, кредитної політики.  

Отже, інформаційна політика, будучи формою державної політики, 

покликана притаманними їй специфічними способами і методами сприяти 

досягненню цілей і виконанню завдань, поставлених державою.  

Облік безлічі факторів, використання методу «накладення» окремих 

заходів на конкретну ситуацію в країні, прогнозування результатів при 

виробленні концепції інформаційної політики вимагають широкого 

використання математичного моделювання, електронно-обчислювальної 

техніки. Необхідною умовою є також наявність великої, достовірної 

інформації про стан справ в економічній, політичній і соціальній сферах, тому 

провідну роль тут мають відігравати вітчизняні ЗМІ.  

Кінцевою метою інформаційної політики сучасного періоду є найбільш 

повна мобілізація державних інформаційних ресурсів, необхідних для 

задоволення насущних потреб розвитку суспільства. Таким чином, політика 

покликана створити сприятливі умови для активізації підприємницької 

діяльності. Першочергове значення тут має сектор інформаційних товарів і 

послуг, а також розвинена сфера електронної торгівлі. Серйозну роль відіграє 

участь населення у формуванні інформаційних ресурсів і прийнятті 

управлінських та інших рішень з використанням інформаційних технологій. 

Інформаційна політика при правильній і успішній її реалізації дає 

позитивні результати: вона може супроводжуватися підвищенням добробуту 

людей, матеріального і культурного рівня життя народу, розширенням 

соціального і побутового обслуговування. 

Можна сказати, що основними об'єктами інформаційної політики 

виступають, перш за все, суспільні відносини, пов'язані з процесами розвитку 

політичної свідомості і формування громадської думки, так як саме ці 

соціальні явища визначають, з одного боку, «схильність» суспільства до 

підтримки тих чи інших політичних установок і політичних сил, а з іншого - 

до підтримки конкретних політичних заходів і політичних лідерів цих 

політичних сил. 

Предметомрегулюваннядержавноїінформаційноїполітикиє 

процесформування і розвитку інформаційної сфери та її системоутворюючих 

чинників. 
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Можна сказати, що предметом інформаційної політики є напрямки 

діяльності суб'єкта політики по досягненню суспільної підтримки його 

ідеології і ходу її реалізації, а також використовуваних ним для цього методів 

і засобів.  

 Ідеологія (політична ідеологія) є одним з найбільш складних понять 

сучасної політології. Досі тривають наукові дискусії про зміст даного поняття. 

Для цілей цієї роботи під ідеологією будемо розуміти комплекс ідей і 

концепцій, за допомогою якого людина розуміє суспільство, соціальний 

порядок і самого себе в цьому суспільстві і в світі. При цьому мова йде не 

просто про ідеї як таких, а про ідеї, що мають політичну мету, що виконують 

певні політичні завдання. Якщо одні ідеї спрямовані на збереження статус-кво 

в суспільстві, то інші мають на увазі реформи існуючого стану справ, а треті - 

спрямовані до ліквідації сформованої системи соціальних відносин. 

Зі змістовної сторони ідеологія (політична ідеологія) може розглядатися 

як сукупність уявлень та ідей, які покликані стати світоглядною основою  

а) діяльності значної частини суспільства по збереженню, зміні політики 

або повалення суб'єкта публічної влади;  

б) визначення раціональних методів і способів вирішення найбільш 

гострих протиріч суспільного життя.  

Ідеологія утворює духовний стрижень діяльності суб'єкта політики і 

виникає з потреби соціально активних сил суспільства в публічному 

вираженні своїх уявлень про пріоритети суспільного розвитку. Ідеологія 

відображає світоглядні позиції соціально активних сил суспільства, що 

борються за оволодіння публічною владою або участь в реалізації цієї влади. 

З цієї точки зору ідеологію можна визначити як специфічне вчення (доктрину), 

що обгрунтовують домагання того чи іншого суб'єкта політики на публічну 

владу (або її використання) і домагається в зв'язку з цим підтримки своїх ідей 

з боку суспільства. Основними цілями ідеології є: оволодіння політичною 

свідомістю; впровадження в нього своїх ціннісних оцінок, цілей та ідеалів 

політичного розвитку; регуляція поведінки громадян на основі цих оцінок, 

цілей та ідеалів. 

Таким чином, в суспільному вимірі інформаційна політика являє собою 

заснований на конкурентній боротьбі суб'єктів політики в інформаційній сфері 

універсальний соціальний механізм досягнення і утримання громадської 

підтримки суб'єктів політики, їх уявлень про зміст суспільного блага і шляхи 

його досягнення.  

Основними об'єктами інформаційної політики є політична свідомість і 

громадську думку, а предметом - ідеологія і імідж політичного лідера. 
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          1.2 Основні завдання інформаційної політики  

Завданням державної інформаційної політики є бажаний результат 

діяльності державних органів і посадових осіб в інформаційній сфері на 

певному, відносно стабільному інтервалі або в певний конкретний момент 

суспільного розвитку по досягненню мети державної інформаційної політики. 

Необхідність введення поняття «завдання державної інформаційної 

політики» зумовлена тим, що процес суспільного розвитку і політична 

боротьба, зокрема, носять динамічний характер, обумовлений впливом як 

об'єктивних, так і суб'єктивних факторів соціальної обстановки і 

співвідношення сил суб'єктів політики. У зв'язку з цим суб'єкт, що володіє 

публічною владою, змушений в рамках досягнення мети державної 

інформаційної політики періодично коригувати формулювання політичних 

завдань, і відповідно - уточнювати і змінювати принципи, методи і напрямки 

політики, способи використання ресурсів держави. 

Наявність завдань державної інформаційної політики дозволяє розбити 

процес досягнення мети державної інформаційної політики на інтервали і 

виділити її найбільш важливі заходи, для яких можуть бути сформульовані 

«бажані» результати діяльності суб'єктів державної інформаційної політики. 

Аналіз робіт, присвячених дослідженню ролі і місця інформаційної сфери в 

житті сучасного суспільства, і документів політичного керівництва Російської 

Федерації дозволяє виділити для справжнього етапу розвитку російського 

суспільства чотири основні завдання державної інформаційної політики: 

Основними завданнями інформаційної політики є: 

 забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах 

інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки, зокрема з питань 

поширення суспільно важливої інформації в країні та за її межами; 

 забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері 

державного іномовлення; 

 забезпечення розбудови системи державних стратегічних комунікацій; 

 забезпечення здійснення реформ засобів масової інформації щодо 

поширення суспільно важливої інформації. 
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          1.3 Роль та місце інформаційної політики в сучасному світі 

Інформаційна політика сього є одним з найважливіших компонентів в 

сучасному світі. 

Після закінчення холодної війни в останній чверті ХХ ст. інтенсивність 

інтеграційних процесів на планеті різко зросла, перейшовши на різних рівнях 

світової політики в нову якість, що позначається нині терміном «глобалізація», 

що впливає і на формування сучасної світової політичної культури.  

Вже з 1990-х рр. глобалізація традиційно розглядається як основна 

форма подальшого розвитку системи міжнародних відносин. Хоча в певні 

історичні епохи темпи глобалізації періодично можуть сповільнюватися, 

проте її скасування без руйнування самих основ цивілізації неможлива, 

оскільки глобалізація - один з природних механізмів еволюції людства.  

Останню тезу знаходить підтвердження і в самих ранніх історичних 

фактах, все частіше висвітлюються в дослідженнях в рамках теорії 

міжнародних відносин, знявши з порядку денного проблему виживання 

людини і перейшовши на принципово новий рівень світового поділу праці, 

Поступове усвідомлення самоцінності людського життя зробили світ на 

планеті більш міцним. Контроль над територією в цілому перестав бути 

основою сили держави в умовах відкритості кордонів і світових фінансових 

потоків. «Навіщо завойовувати, якщо можна придбати?» - ідея, що стала 

лейтмотивом державної політики не тільки США і сучасної Європи, а й 

активно втілювалася в життя державами Сходу - КНР і Індією. 

Транснаціональні корпорації стали новою формою економічної 

взаємодії різних країн світу і спільного освоєння ресурсів планети. 

Незважаючи на те, що сьогодні все частіше звучить критика самого 

процесу глобалізації, несправедливості і непрозорості сучасних форм 

світового господарювання, дані форми міжнародної кооперації де-факто вже 

охопили весь світ, контролюючи до половини всієї світової економіки. У цих 

умовах збройні конфлікти є скоріше винятками і носять строго локальний 

характер.  

Світ у XXI ст. відрізняється від минулого століття з точки зору 

функціональних форм реалізації державної політики: сутнісна ідея державної 

політики як розширення сфери впливу - тепер вже не впливу на територію, але 

впливу на світову економіку, в тому числі за межами державних кордонів, - 

збереглася. А значить, потенціал конфлікту, не військового, але тепер уже 

економічного, теж зберігся.  
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Держава як регулятор суспільних відносин покликана сприяти 

вирішенню конфліктів, в тому числі шляхом проведення адекватного 

обстановці політичного курсу. Важливість осмисленої і продуманої державної 

інформаційної політики яскраво показала себе в збройних конфліктах першої 

декади третього тисячоліття, зокрема породивши новий феномен 

інформаційної війни. Відповідно зростає і роль засобів масової інформації. 

Збройні конфлікти в Югославії, Афганістані, Іраку, низка «кольорових 

революцій» на пострадянському просторі, конфлікт на території Південної 

Осетії і Абхазії, події «арабської весни» в Тунісі, Лівії та Єгипті і, нарешті, 

політична криза на Україні, обстановка в Сирії показують, що в XXI ст. 

важлива не стільки подія, скільки право на її освітлення та інтерпретацію. 

Будь-яке явище набуває значущості після його трансформації в інформаційний 

привід, і, навпаки, як завгодно значуща за своєю суттю подія, яка не отримало 

належного інформаційного висвітлення, фактично виявляється неіснуючим. 

Відбувається це в першу чергу через саму природу масової комунікації: точка 

зору суспільства - це думка окремо взятого індивіда, яка успішно поширилася 

серед людей. Журналіст, кореспондент і блогер грають в сучасних 

інформаційних війнах часом більш значиму роль, ніж безпосередні учасники 

збройних зіткнень, оскільки саме їх позиція і точка зору (іноді і просто 

мовчання) істотно впливають на громадську думку. Саме тому держави 

прагнуть шукати нові механізми кооперації як з класичними засобами масової 

інформації, так і новими медіа, оскільки від цієї взаємодії не в останню чергу 

залежить і політична стабільність держав, і можливість реалізації їх 

національних інтересів. 

Інформаційна політика держави в загальному розумінні являє комплекс 

формальних і неформальних механізмів забезпечення державної присутності і 

реалізації державних інтересів в різних інформаційних середовищах. У 

більшості країн так званого вільного світу, що охоплюють більше 2/3 

населення Землі, державна ідеологія заборонена законодавчо або щонайменше 

в силу політичної традиції. Де-юре держава, будучи виразником інтересів 

суспільства в цілому, не має права на наявність власної точки зору. Воно не 

має права віддавати перевагу одному думку, оскільки, одного разу зробивши 

це, перестане бути виразником інтересів суспільства в цілому і тим самим 

стане провідником інтересів одного класу або локальної соціальної групи. 

Такий погляд на державу не означає, що воно завжди має бути пасивним в 

інформаційному плані і слідувати за найбільш популярною в суспільстві 

точкою зору: адже, як показує історія багатьох політичних режимів 

(наприклад, Третього рейху або Камбоджі часів червоних кхмерів), більшість 

цілком може помилятися. 

В ідеалі держава повинна прагнути до створення єдиної консолідованої 

позиції окремих соціальних груп, що складають суспільний організм, де 
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суспільний компроміс з певних приводів не влаштовує в окремих деталях 

нікого, але в цілому прийнятний для кожного. У зв'язку з цим основним 

завданням державної інформаційної політики виступає створення умов для 

підтримки в суспільстві плюралізму думок при їхньому прагненні до 

серединної, найбільш об'єктивною, нейтральною точці зору, що відповідає 

позиції помірного більшості. Крім того, розуміння даної обставини виступає 

перевіреним і надійним рецептом підтримки стабільності і довговічності 

політичного режиму, способом надійної профілактики соціальних потрясінь і 

революцій.  

Розвиток громадських засобів масової інформації, підтримка приватних 

інформаційних ініціатив, донесення об'єктивної позиції через державні засоби 

масової інформації, своєчасне і об'єктивне інформування громадян про 

законотворчу діяльність держави - всі ці та інші типові механізми 

забезпечення основного завдання державної інформаційної політики 

стабільного, миролюбної держави як відповідального учасника міжнародних 

відносин знаходять відображення в законодавстві і нормативних документах. 

Коли більшість держав світу приходить до такого розуміння інформаційної 

політики, формування єдиної світової політичної культури має стати 

об'єктивним фактором реальності. 

В умовах поступового витіснення традиційних ЗМІ новими формами 

інтернет-комунікації ймовірність успішності маніпулювання або 

замовчування фактів для досягнення певних цілей носить короткостроковий 

характер і в довгостроковій перспективі стає все більш небезпечною з точки 

зору репутації. Проте з'являються нові маніпулятивні форми, які швидше за 

все тільки підкріплюють загальну ідею розвитку озброєнь (в тому числі і 

інформаційних): будь-яким засобам захисту одразу знаходиться більш 

досконалий засіб нападу. Саме тому опрацьована система раціонального 

інформування як чіткого, послідовного і виваженого пояснення урядових 

кроків без тиску на емоційну складову глядацької аудиторії стає все більш 

популярним і дієвим методом довгостроковій реалізації державної 

інформаційної політики. 

Ряд сучасних дослідників (а, можливо, історики в майбутньому) новий 

стан системи міжнародних відносин не без підстави характеризує як Другу 

холодну війну, що підводить риску під прагненням до поступового 

вибудовування єдиної планетарної цивілізації без політичних і економічних 

кордонів в ім'я загального блага людства. Разом з тим взаємні звинувачення 

конфліктуючих зараз країн, апеляція до різних ціннісних платформ, так само 

як і вживані кроки, спрямовані на надання різних форм тиску, не можуть 

усунути фундаментальні причини глобалізаційних процесів, оскільки 

вибудовування економічно ефективних автаркічних моделей господарювання 

в умовах сучасної науково- технічної революції вкрай утруднено, а значить, 
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економічна зв'язаність країн і народів, що беруть участь у світовому розподілі 

праці, в середньостроковій і довгостроковій перспективі виявляється 

важливіше короткострокових політичних протиріч.  

Досвід сучасної світової політики показує, що незалежно від 

періодичного інтенсивного загострення відносин між окремими країнами (як 

це було за часів збройних конфліктів в Югославії, Афганістані, Іраку, Лівії або 

як відбувається зараз в Сирії або Україні) взаємозалежність національних 

економік в умовах сучасної системи світового поділу праці, що доповнюється 

інформаційною відкритістю, досить швидко гасить більшість осередків 

напруженості, якщо і не відразу, то протягом одного-двох десятиліть, що 

істотно менше тривають століттями конфліктів епохи Середньовіччя. Досить 

подивитися на франко-німецькі відносини до і після виникнення європейських 

інтеграційних інститутів в середині XX ст .: здавалося б, непримиренний 

конфліктний потенціал, не раз заливав Європу кров'ю, але взаємовигідна 

кооперація, відкриті кордони, єдина валюта і загальна система цінностей 

благотворно позначились на якості життя населення країн 

Нічого з цього не було б можливо без тривалої інформаційної 

підготовки, вибудовування інтеграційних інститутів репутації відповідальних, 

привабливих і взаємовигідних форм мирного співіснування входять до їх 

складу держав. Трагічні події на Україні 2014-2015 рр. показали, що може 

статися в разі провалу інформаційної політики. 

З'являється розуміння того, що проходження шляхом раціонального 

інформування - не швидкий, але надійний спосіб реалізації політики держави. 

Інформаційна політика держави в рамках державних засобів масової 

інформації - найбільш просте в плані реалізації завдання. Очевидно, що 

урядові структури набагато частіше використовують державні засоби масової 

інформації для донесення своєї позиції до широких громадських мас. У деяких 

випадках легкість контролю інформаційних потоків в подібних засобах 

масової інформації підштовхує держави до штучного розширенню їх аудиторії 

за рахунок витіснення приватних засобів масової інформації. Разом з тим слід 

враховувати, що в разі домінантного положення контрольованих державою 

засобів масової інформації в інформаційному полі країни сама держава часто 

виявляється заручником створюваного нею інформаційного порядку денного, 

що знижує адекватність реакції на виклики, що не знайшли свого 

відображення на телеекранах чи в газетах.  

Наростання кризових явищ в країнах з переважаючим контролем 

держави за засобами масової інформації зазвичай носить латентний характер, 

на відміну від більш відкритих товариств, де порядок денний засобів масової 

інформації в більшій мірі відповідає повсякденним суспільним запитам. Крім 

того, негативним наслідком одержавлення засобів масової інформації стає 

формування в суспільстві стійкої групи людей, які свідомо відмовляються від 
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споживання масової інформації, що, в свою чергу, знижує єдність суспільства, 

створює додаткове суспільна недовіра, яке в разі реалізації кризових сценаріїв 

може стати додатковим фактором дестабілізації суспільної обстановки. 
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РОЗДІЛ 2  

ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬШІ 

2.1 Зміст інформаційної політики Республіки Польща 

Проблема державної політики розбудови інформаційного суспільства та 

інформаційної політики виникла порівняно недавно. Навіть ті країни, які 

направили зусилля на розробку національних або місцевих стратегій, в тому 

числі Канада, Австрія, Нова Зеландія, почали цю діяльність лише в середині 

90 років XX ст. 

У багатьох країнах, регіонах і містах були запропоновані ініціативи 

інформаційного суспільства і зроблені певні дії без вироблення чіткої 

державної політики. Багато з цих ініціатив виявилися успішними, насамперед 

в деяких областях, таких як інфраструктури ІКТ або електронний уряд. У 

більшості країн розвиток інформаційного суспільства визначається не тільки 

державною політикою, але в значній ступеня і ринковими силами, якщо вони 

досить розвинені. 

Інформаційну політику країни можна назвати стратегічним планом, 

національною, регіональною або місцевою програмою впровадження і 

освоєння урядами, установами, суспільством та окремими громадянами 

переваг, які забезпечує побудова інформаційного суспільства. Це процес 

спільний, відкритий і тривалий. 

Визначальний вплив на сучасні інформаційні процеси в Європі визначає  

інтеграція. Інтеграційний процес почався з розробки загальної політики в 

сфері вугільно-металургійної промисловості та закінчився створенням 

глобального європейського наднаціонального і мультикультурного 

співтовариства.  

В ході регулювання діяльності ЄС європейським інститутам доводиться 

враховувати все різноманіття культур, традицій та інтересів країн-членів. 

Євросоюз будує свою політику на основі духу єдності і цілісності при 

збереженні національних відмінностей. Створення і підтримання цього духу 

неможливо без загальноєвропейської інформаційної політики, яка 

сповідуєвзаєморозуміння, взаємоповагу, формування єдиних соціальних і 

політичних цінностей, цілей та ідеалів.  

Так як Європейський Союз не є державою в традиційному сенсі, то його 

інформаційна політика носить наддержавний характер. Тому загальні 

визначення не дозволяють в достатній мірі розкрити суть досліджуваного 

явища в межах інтеграційного об'єднання, яким є ЄС.  
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Інформаційна політика ЄС повинна відповідати інтересам самого 

Співтовариства і при цьому не порушувати інтереси країн-членів і європейців. 

Це можливо тільки при забезпеченні діалогу, спрямованого на спільне 

прийняття рішень в різних сферах життя. Ця особливість визначає 

двосторонній характер інформаційної політики ЄС. З 1987 телекомунікаційна 

політика ЄС стає одним з центральних питань загальної політіки.  

Європейська комісія сформулювала внутрішню і зованішнюцілі своєї 

інформаційної політики: це, відповідно, створення єдиного медіа-простору ЄС 

і захист внутрішнього комунікаційного простору Європейського Союзу від 

зовнішнього впливу. 

Інформаційну політику ЄС можна визначити як інформаційно-

коммунікаційну діяльність інститутів Євросоюзу, яка, відповідно до цілей ЄС, 

національних інтересів країн-членів і громадян об'єднаної Європи, спрямована 

на створення і підтримку функціонування єдиного європейського культурно-

інформаційного простору.  

Базові принципи інформаційної політики ЄС можна умовно розділити 

на три групи, прийнявши за основний критерій інтереси і цінності трьох 

ключових сторін: суспільства в цілому, національних держав і Європейського 

Союзу. Ці принципи визначаються: соціально-політичними цінностями, 

прийнятими в об'єднаній Європі (закріплені загальноєвропейськими законами, 

прийнятими ЄС), інтересами Європейського союзу (сформульовані законами 

і директивами ЄС, заснованими на нормах міжнародного права), 

національними інтересами країн-членів ЄС (сформульовані 

законодавствомкраїн-членів, які відповідають нормам міжнародного права і 

законодавству Європейського Союзу). 

Перша група принципів інформаційної політики ЄС виходить з тих 

базових цінностей соціально-політичної сфери, які зафіксовані міжнародним 

правом і законодавством про створення та функціонування ЄС. Спочатку ідея 

об'днаної Європи позиціонувалася не як ідея економічного союзу, а як 

прагнення покласти край міжнародній ненависті в Європі. Тому ЄС 

дотримується тієї моделі суспільства, яка схвалюється більшістю громадян. 

Безумовне визнання і захист природних прав людини і громадянина 

визначають цю групу принципів. Основні права громадян ЄС визнаються в 

тому вигляді, як вони сформульовані Загальною декларацією прав людини, 

підтверджені Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 

свобод (Рим, 4 листопада 1950 г.) і Декларацією основних прав і свобод ЄС 

(Ніцца, 7 грудня 2000 р.)  

Свобода вираження поглядів. Природне право людини на інформацію та 

свободу вираження гарантовано Європейською конвенцією з прав людини та 
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11 статтєю Декларації основних прав і свобод ЄС, які визначають, що кожен 

має право на свободу самовираження. Тут же обмовляється, що ліцензування 

радіо, телевізійних або кінематографічних підприємств не є обмеженням 

свободи вираження поглядів. Крім того, в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадської безпеки законом передбачені 

обмеження на поширення і отримання інформації. 

Відкритість управління. Принцип відкритості управління відображений 

в Білому документі Єврокомісії з управління 

(АWhitePaperonЕuropeanGovernance, Brussels, 2001). Його суть в тому, що 

інформація про процес і результати роботи інститутів Євросоюзу повинна 

бути відкрита для ознайомлення всім громадянам Європи. 

В останні роки все європейські інститути зробили значні зусилля для 

поліпшення їх способів взаємодії із засобами масової інформації, Прикладами 

цього є акредитація в Брюсселі більше тисячі журналістів, завдяки чому преса 

поінформована про ключові рішення в режимі реального часу, а також запуск 

програми «Європа по супутнику», яка поставляє відеозображення для СМІ. 

Один з найбільш значущих проектів ЄС в цьому напрямку - створення 

глобального Інтернет проекту, сайту Європейського Союзу, який надає 

громадянам країн-членів всю повну інформацію про діяльність ЄС [2], 

доступний на всіх національних мовах країн-членів. 

Загальний доступ до інформації. Цей принцип має на увазі, що ЄС 

гарантує доступ громадянам до інформації, що становить суспільний інтерес, 

на їхній рідній мові через велику кількість каналів, включаючи ЗМІ та нові 

технології, такі як Інтернет. Інформація громадського інтересу, від політичних 

до інтернаціональних спортивних подій, таких як Олімпійські ігри або 

Чемпіонат світу з футболу, не може транслюватися тільки платними каналами, 

і, таким чином, бути недоступною решти населення.  

Цікавим напрямком по реалізації цього принципу є стимулювання 

медіаграмотності. Люди всіх сфер життя в усіх країнах ЄС повинні отримати 

допомогу в розвитку навичок, які необхідні для пошуку та використання 

інформації. Це особливо важливо стосовно меншин, людей з обмеженими 

можливостями та інших груп, які можуть систематично бути виключеними з 

участі в громадській сфері.  

Друга група принципів інформаційної політики ЄС базується на 

загальноєвропейских інтересах ЄС, яким необхідна інформаційна підтримка. 

Принцип вільного руху телевізійних програм на території єдиного 

ринку. Відкритість внутрішніх кордонів для вільного руху інформації і ідей в 

межах Європейського Союзу визначається ключовим документом ЄС, що 
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встановлює правила трансляції телевізійних програм на території спільноти, 

Директивою «Телебачення без кордонів».  

Цей документ визначає мінімум правил, які повинні виконувати країни-

члени, здійснюючи вільний обмін програмами. Турбота про недопущення дій, 

які можуть привести до порушення вільного потоку телепередач, покладається 

на країни-члени. Для контролю за виконанням правил Єврокомісія вимагає від 

країн-членів звіт про дотримання Директиви. 

Принцип медіаплюралізму. Європейський Союз визначає кілька умов, 

дотримання яких може забезпечити медіаплюралізм як один із стовпів 

демократії, свободи вираження поглядів та інформації в Співтоваристві.  

По-перше, необхідно регулювати взаємодію між політичними і 

економічними інтересами організацій і роботою ЗМІ. Так як ЗМІ відіграють 

важливу роль в поширенні економічної і політичної інформації, необхідно 

перешкоджати використанню їх політичними і економічними групами в своїх 

інтересах. Це знаходиться в компетенції країн-членів.  

По-друге, необхідно враховувати питання медіаконцентрації ЄС прагне 

не допустити переважання на медіаринку обмеженої кількості медіамагнатів і 

забезпечити доступ на ринок нових гравців у сфері мас-медіа.  

Регулювання цього питання визначається Європейським законом про 

вільну конкуренцію на ринку товаров і послуг і заснованої на ньому 

Директивою Єврокомісії 2002/77 / ЄС від 16 вересня 2002 року «Про 

конкуренції на ринку електронних комунікаційних мереж та послуг»[3].  

Загальноєвропейське регулювання не може достатньо глибоко 

контролювати це питання на національних ринках, тому країни-члени ЄС 

можуть приймати додаткові заходи для захисту медіаплюралізма.  

По-третє, забезпечення плюралізму медіаконтенту. Дуже часто різні 

газети і телевізійні канали пропонують одну і ту ж інформацію. Причиною 

подібного явища в Європі є те, що медіакомпанії не виробляють 

медіапродукцію самостійно, а використовують інформацію, фотографії та 

відеозображення агентств. Особливо помітна ця проблема в територіально 

невеликих країнах. Побоювання ЄС викликає також скорочення власних 

кореспондентів і велика залежність від інформаційних агентств. 

Принцип вільної конкуренції на інформаційному ринку. Він базується 

на принципі вільного руху товарів і послуг на території ЄС. Регулювання 

питання здійснюється Директивою Комісії 2002/77 / ЄС від 16 вересня 2002 

«Про конкуренції на ринку електронних комунікаційних мереж та послуг» [3] 

та Дірективою «Телебачення без кордонів»[4]. 
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Суть цього принципу полягає в тому, що інформаційний простір 

повинен бути відкрито для нових членів як в сфері створення медіапродукту, 

так і в сфері надання інших медіапослуг на всій території Європейского Союзу 

незалежно від національних кордонів.  

ЄС вимагає, щоб національні законодавства скасували ті обмеження, які 

можуть перешкодити вільному переміщення інформації та інформаційних 

послуг в рамках загального телекоммунікаційного ринку.  

Принцип культурного винятку. Розуміння того факту, що 

американський продукт займає панівне становище на європейському ринку, 

призвів до того, що ЄС для захисту власної культурної відмінності і для 

просування місцевої продукції «шукає і захищає в рамках СОТ те, що 

називається«культурним винятком». 

Це поняття дозволяє країнам ЄС не відкривати повністю ринок для 

іноземного медіапродукту, зберігаючи ефір для національних програм і 

фільмів.  

Принцип переважання європейського медіапродукту. Директива 

«Телебачення без кордонів»[4] вимагає, щоб телемовці резервували основну 

частину свого мовного часу - за винятком новин, спортивних і розважальних 

програм, реклами, послуг телетексту й телепродажу - для передачі 

європейських творів.  

Ha даний момент європейські виробники не можуть надати достатню 

кількість медіапродукту, тому Європейський Союз запустив спеціальну 

програму для надання фінансової підтримки виробництву і створенню 

європейських телевізійних програм і фільмів. 

Третя група принципів інформаційної політики ЄС ґрунтується на праві 

країн-членів проводити саме самостійну внутрішню інформаційну політику, 

яка відображатиме внутрішньонаціональні інтереси.  

Принцип субсидарности. Цей принцип введений Маастрихтським 

договором щодо національного аспекту інформаційної політики ЄС. Він 

визначає межі повноважень Європейського союзу щодо національних питань. 

Національна інформаційна політика, зовнішня інформаційна політика, 

контроль за дотриманням загальних і внутрішньодержавних правил для 

медіаринку входить в компетенцію країн-членів за умови дотримання 

загальних правил в галузі інформаційної діяльності, єдиних технічних 

стандартів в рамках створення єдиного європейського інформаційного 

простору. 
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Принцип органічної взаємодії загальноєвропейської та національної 

медіаполітики. На загальну ситуацію на європейському медіаринку істотний 

вплив мають національні особливості країн-членів, мовний бар'єр.  

Друковані ЗМІ здебільшого залишаються. Під впливом інтеграційних 

тенденцій європейського інформаційного простору прагне до єдності, але при 

цьому інформаційні кордони і бар'єри країн-членів зберігаються. 

Європейський союз має проводити загальну інформаційну політику для 

підтримки цілей і стратегій Союзу, і змушений підтримувати і забезпечувати 

інформаційну незалежність внутрішнього життя кожної країни-члена. 

Принцип збереження культурного різноманіття. В рамках 

загальноєвропейської традиції збереження культурного різноманіття, країни-

члени ЄС надають підтримку виданням на національних мовах меншин,  

В цілому, регулювання внутрішньодержавної інформаційної політики c 

урахуванням вимог, закріплених в документах EC, залишається в сфері 

ведення країн-членів.  

Аудіовізуальний сектор зазнав значних змін, відбулося злиття 

традиційних аудіовізуальних пристроїв, адже тепер телевізійні програми і 

останні новини можна отримувати за допомогою мобільних пристроїв, 

з'явилися нелінійні служби інформації, розвиток цифрового телебачення, 

зміна запитів аудиторії щодо контенту та часу його отримання. У зв'язку з цим 

в сфері аудіовізуального законодавства переглядається Директива 

«Телебачення без кордонів». 

Принципові зміни полягають в тому, що дія нового документа має 

поширюватися на всі види аудіовізуальних та медіа служб, включаючи 

нелінійні, a також в більш конкретному регулюванні рекламної діяльності, 

відповідному реалій сучасної рекламної індустрії. 

Цілі національної інформаційної політики можуть бути сформульовані і 

досягнуті з урахуванням положень шести основних всеосяжних керівних і 

направляючих документів:  

1. Цілі розвитку тисячоліття 

2. Документи Всесвітнього саміту з інформаційного суспільства (ВСІС) 

2003 і 2005 рр .: Женевська декларація принципів, Женевський план дій, 

Тунісське зобов'язання, Туніська програма для інформаційного суспільства 

3. Завдання, сформульовані регіонами 

4. Принципи і цілі, сформульовані в програмах регіональної співпраці 
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Особливо актуальним є тематичне партнерство в сфері науки, 

інформаційного суспільства і космічної техніки.  

5. Національні цілі розвитку, сформульовані в національних планах 

розвитку.  

Відповідно до Туніської програмою для інформаційного суспільства, 

«Національні електронні стратегії, там, де це необхідно, повинні стати 

невід'ємною частиною національних планів розвитку, в тому числі стратегій 

зниження рівня бідності, з тим щоб сприяти реалізації узгоджений " них на 

міжнародному рівні цілей і завдань в області розвитку, включаючи Цілі 

розвитку, сформульовані в Декларації тисячоліття»(WSIS, 2005р). 

6. Регіональні (на рівні провінцій, штатів і областей в межах країни) і 

місцеві цілі розвитку.  

Значним внеском ЮНЕСКО в дискусію про інформаційне суспільство є 

концепція суствільства знань. У ній піднімається тема впливу на людину 

інформаційного суспільства і приділяється особлива увага створенню, 

збереженню, поширенню і використанню знань. Ці чотири «стовпи» 

визначаються принципами загальної участі і плюралізму, які в свою чергу 

випливають з основоположних потреб і прав людини. 

Розробка чіткої державної інформаційної політики та її коректування 

служать вирішенню таких завдань: 

1. Закликати державні установи проаналізувати поточну ситуацію в 

своїх галузях з точки зору інформаційного суспільства, готовності до 

впровадження електронних технологій і т.п., з тим щоб державна політика 

грунтувалася на виявлених потребах і очікуваннях 

2. Співвідносити інформаційні стратегії із загальними 

національними стратегіями і політикою 

3. Виявити спільні цілі, завдання і підходи 

4. Компенсувати порушення і неефективність ринкового механізму 

за допомогою законодавчих і нормативних рамок і надати доступ до засобів 

інформаційного суспільства тим соціальним групам і регіонам, які є 

неприбутковими з точки зору приватних підприємств 

5. Виявити галузеві цілі і включити їх в узгоджену стратегію 

6. Запобігти появі роз'єднаного сприйняття інформаційного 

суспільства 

7. Визначити схеми досягнення цілей 

8. Сприяти багатогалузевому і багатосторонньому співробітництву 

9. Запобігти дублюванню зусиль і розтрачанню економічних, 

кадрових і технологічних ресурсів 
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10. Заснувати або визначити провідну національну установу, 

відповідальну за широкомасштабну координацію дій і співробітництво 

державних органів між собою і з іншими соціальними групами 

11. Сприяти моніторингу, оцінці та аналізу вживаних дій. 

До змісту національної інформаційної політики зазвичай входить: 

          1.      Політика і стратегії  

 Політика розвитку 

 Інформаційна політика та стратегія  

 Плани  

 Проекти  

 Програми дій  

 Секторальні стратегії і політика 

 Місцеві стратегії і політика 

2. Законодавство 

 Законодавча база інформаційного суспільства z  

 Національна цифрова політика в рамках окремих секторів  

 Постійно діючі цільові групи по законодавству 

інформаційного суспільства 

 Захист недоторканності приватного життя і персональних 

даних  

 Законодавство в сфері комп'ютерної злочинності 

 Електронний цифровий підпис та цифрова документація 

 Промислове регулювання  

 Нормативна база в сфері телекомунікацій  

 Інтелектуальна власність  

 Виробничі права, патенти і марки  

 Права споживачів  

 Електронна торгівля 

3. Промислова і економічна політика 

4.  Зайнятість населення 

 Підготовка кадрів  

 Система стипендій для молодих технічних фахівців і 

інженерів  

 Співпраця університетів і підприємств  

 Державні угоди з підприємствами сектора інформаційних 

технологій по кадровій політиці  

5. Індустрія ІКТ 

 Політика підвищення продуктивності  

 Підтримка індустрії ІКТ  

 Підготовка в галузі ІКТ для МСП  
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 Використання ІКТ в управлінні МСП і їх організації  

 Співпраця державного і приватного секторів  

 Електронний бізнес  

 Електронна комерція  

 Технопарки, наприклад конвергенція зусиль університетів 

та індустрії ІКТ  

 Податкова політика  

 Соціальна відповідальність підприємств 

6. Політика в сфері телекомунікацій  

 Інфраструктура з'єднань  

 Державна політика 

 Число домашніх господарств, оснащених комп'ютерами 

 Число домашніх господарств з виходом в Інтернет і 

широкосмуговим доступом  

 Впровадження широкосмугового зв'язку та його доступність 

 Створення і розвиток інфраструктури стаціонарного і 

стільникового зв'язку  

 Впровадження точок бездротового доступу і розширення 

зон покриття 

 Послуги для всіх 

 Взаємодія, в тому числі мережеве  

 Фінансові кошти 

 Політика ліцензування 

 Загальні умови доступу на ринок  

 Виділення телефонних номерів  

 Регулювання завантаження мережі  

 Облік трафіку і виписка рахунків 

 

 

 

 

 

 

2.2 Особливості інформаційної політики Республіки Польща 

Зростаюча роль інформаційного фактора в міжнародних відносинах 

стала основою нової загальної теорії суспільного розвитку, яка передбачає, що 
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в сучасному світі найбільш приваблива модель інформаційної демократії, 

цінностей та реальних можливостей, яка в постіндустріальному суспільстві  

потребує інноваційного вдосконалення і, на який попередні моделі 

демократичного розвитку не могли дати відповіді.  Формування інформаційної 

демократії як нової категорії політичної науки, на думку вчених, стало 

можливим завдяки появі, формалізації та вдосконаленню теорії глобального 

розвитку, а також тому, що сучасний технічний прогрес вдосконалює 

політичні системи, процеси прийняття політичних рішень, робить  сучасні 

демократії більш "прозорі" »І доступні суспільству, відкриваючи нові форми 

участі громадян у зовнішній та внутрішній політиці міжнародних суб'єктів [1-

3]. 

Наукова тема про вплив інформаційної демократії на 

зовнішньополітичну та внутрішньополітичну стратегії країн Центрального та 

Східного ЄС з урахуванням факторів формування громадянського суспільства 

в контексті регіональних конфліктів та суперечностей у сприйнятті 

європейських стандартів прав людини та  ЗМІ, зокрема у Польщі, знайшли 

своє відображення в теоретичних та прикладних дослідженнях зарубіжних та 

вітчизняних науковців з проблем міжнародних та суспільних відносин та 

права.  Таким чином, концептуальні підходи до з’ясування розвитку 

інформаційної демократії загалом, взаємодії ЗМІ з міжнародними урядовими 

та неурядовими організаціями щодо формування громадянського суспільства 

на основі європейських цінностей, впливу ЗМІ на зовнішню та внутрішню 

політику представлені в  роботи зарубіжних експертів, таких як Мигдаль.  , Д. 

Акуле, Е. Андреспок, Д. Аткінсон, П. Байор, П. Брезані, П. Вандор, В. 

Валлерштайн, Д. Хабермас, А. Даміанова, Н. Габріель, Г. Дубік, Л. Еркус, Е  

Йорга, П. Казмеркевич, Д. Краль, С. Кліфт, П. Кост, Р. Куусік-Раджасаар, М. 

Лоуен, М. Мейєр, Г. Мердок, В. Мікуловський, Р. Мілнер, Л. Пастущак, М.  

Петнерль, Е. Рейт, В. Ріхацкова, Г. Сасіновський, Г. Сельмеці, П. 

Сквировський.  О. Собон-Смик, А. Соці, Н. Тракслер, Е. Тоффлер, М. Фігероа, 

К. Хамелінк, С. Хантінгтон, М. Цвєтковська, К. Ширки, В. Штетка та ін.  [4-

15]. 

Проблеми взаємодії засобів масової інформації та міжнародних 

інституцій, вплив медіа-фактора на взаємовідносини влади та суспільства із 

використанням комунікаційних технологій знайшли своє відображення в 

українській політології, особливо у працях Д. Арабаджієва, О. Балакірєва, Т.  

Бельська, В. Бебіка, Н. Білан, О. Богородецька, В. Бортников, О. Брусиловська, 

А. Гуцал, С. Даниленко, Д. Дубов, О. Зернецька, В. Іванова, О. Картунова, І. 

Кисарець.  , О. Корнієвський, О. Литвиненко, М. Ожевана, Ю. Опалка, Н. 

Піпченко, Г. Почепцова, М. Прохоров, М. Рокар, Н. Ротар, Є. Тихомірова, О. 

Фролова, А. Чичановський, В  Яблонського та ін., Характерною рисою яких 

було з'ясування ефективності впливу засобів масової інформації на політичні 

та соціальні процеси з урахуванням особливостей інтеграції різних країн, 
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особливо в європейському політичному середовищі [16-32]  .  На основі 

аналізу процесів поглиблення інформаційної демократії в європейських 

країнах дослідження українських учених сформулювали висновки, які суттєво 

вплинули на формування концептуального бачення відносин між владою та 

суспільством в Україні, зокрема у зовнішній та внутрішній політиці.  Ці 

обставини зумовлюють необхідність більш детальної оцінки наукових ідей, 

наявних у дослідженнях щодо впливу факторів ЗМІ на внутрішню та зовнішню 

політику в цілому та взаємодії державних установ із медіаорганізаціями, 

зокрема, що проводиться представниками найбільших шкіл 

сучасноїукраїнської політичної науки. 

Вивчення проблеми впливу інформаційної демократії на стратегію 

зовнішньої та внутрішньої політики Республіки Польща в ретроспективному 

та перспективному аспектах вимагає відповідних досліджень, які дозволять 

визначити парадигматичні характеристики медіа-компоненту держави та 

суспільства, заснованих на демократичних ідеалах,  цінності та норми 

сучасних соціальних досягнень. 

Вони визначають вільний доступ кожного громадянина до будь-якої 

соціально-політичної інформації, реальне право та реальну можливість 

розпоряджатися усіма перевагами як глобального, так і місцевого суспільства, 

брати активну участь у важливих політичних рішеннях. 

Досвід Республіки Польща, яка кілька років тому перебувала в центрі 

інтеграційних процесів, внаслідок чого вона стала членом Європейського 

Союзу, може бути корисним для України, оскільки зовнішня політика країни 

визначається європейськими  інтеграція.  Формулювання цілей статті.  

Вивчення впливу інформаційної демократії на зовнішньополітичну та 

внутрішньополітичну стратегії Республіки Польща в контексті взаємодії ЗМІ 

з міжнародними та національними інституціями. 

У сучасному науковому дискурсі інформаційна демократія 

розглядається як ідеальна гіпотетична модель політичної складової цифрової 

епохи, заснована на цінностях інформації в поєднанні з соціалізованими 

інформаційно-комунікаційними технологіями [9;  11;  14;  22;  31].  

Багатогранна парадигма інформаційної демократії, згідно з дослідженнями, 

виявляється на трьох рівнях: макрополітичному, посередницькому та 

мікрополітичному.  Зокрема, вважається, що на макрополітичному рівні 

поняття інформаційної демократії пов'язане з провідною роллю держави як 

правового гаранта та ефективної виконавчої системи для позитивної стратегії 

розвитку суспільства.  Рівень посередництва стосується певних 

посередницьких функцій наукового співтовариства, яке пропонує наукове 

обґрунтування соціально-політичної стратегії, якої слід дотримуватись 

держава, а на основі розробленої теорії описує та інтерпретує сучасні процеси 

трансформації для рівня мікрополітики.  Рівень мікрополітики 



28 

 

характеризується зрушеннями в індивідуальній свідомості, що змінює їх на 

цей рівень науки, оскільки саме в збалансованому, гармонійному поєднанні та 

функціонуванні цих рівнів можливий якісний перехід до стійкого глобального 

суспільства, що характеризується рівними можливостями для всіх  його 

підсистеми.  загалом [31-32]. 

Врахування розвитку теорії та практики інформаційної демократії, яка 

за типом демократії та сутністю процесу прийняття рішень має характер 

демократії участі та демократії дискусії, відкриває нові можливості для 

реалізації політики в будь-якій країні  і на міжнародному рівні.  Інформаційна 

демократія передбачає трансформацію взаємодії між державою та 

громадянським суспільством, між владою та владою, враховуючи те, що 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології відкривають нові перспективи 

для зовнішньої та внутрішньої політики, яка взаємодіє з громадянським 

суспільством, у тому числі через засоби масової інформації, Інтернет, 

соціальну  медіа-платформи, інтерактивне спілкування тощо. Тобто 

інформаційна демократія визначається як елітарний тип демократії, що має 

інтегральний характер високого рівня.  спирається на інтелектуальний ресурс 

власних суб’єктів та об’єктів політики, забезпечує ефективну організацію 

інтерактивного спілкування на всіх рівнях управління та може бути 

охарактеризований як харизматичний тип управління, заснований на 

використанні інформаційно-комунікаційних технологій.  Стратегії з цього 

приводу, національні плани дій та тактичні реалізації в кожній державі 

розробляються залежно від національної специфіки, реальних можливостей, 

наявних інструментів та інших інфраструктурних характеристик конкретного 

суспільства [4-5;  13;  16]. 

Дискусії, пов’язані з впливом інформаційної демократії на 

зовнішньополітичну та внутрішньополітичну стратегії Республіки Польща, 

зумовлені насамперед тенденціями європейської інтеграції, відображають 

компромісні та альтернативні позиції співпраці між Польщею та ЄС для 

створення структур, які гарантували б плюралізм та різноманітність  в 

інформаційному середовищі.  , інструмент соціальної та культурної взаємодії, 

сприяв би побудові нової архітектури відносин між владою та громадськістю 

та багатогранному функціонуванню політичної системи країни на принципах 

європейської наднаціональної організації [23;  25;  37;  46;  48]. 

Присутність у польській політиці впливових суб'єктів міжнародних 

інтеграційних процесів (міжнародні міжурядові та неурядові організації в 

Європі) активізувала процеси формування громадянського суспільства в 

країні за європейськими стандартами, визначила межі компетенції у розробці 

та реалізації інформаційної політики та  діяльність ЗМІ.  міжнародне 

співробітництво, в якому "політичне та громадське життя розвивається на 

демократичних засадах", а також традиції незалежних та соціально 
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сформованих організацій, створених для забезпечення інтересів суспільства у 

всіх аспектах відносин між державними установами та національною 

спільнотою.  Аналіз політичної співпраці визнаних європейських інституцій із 

країнами-кандидатами та країнами-членами дає можливість зробити 

теоретичні та практичні висновки про їх фактичну та потенційну роль у 

демократичних процесах у Центральній та Східній Європі, оцінити 

ефективність їх впливу на прийняття політичних рішень  і місія.  широкі 

інтереси до прав людини та свободи вираження поглядів [7;  17;  25;  28]. 

 Ретроспективний аналіз розвитку інформаційної демократії в Республіці 

Польща показує, що членству країни в ЄС у 2004 р. Передував тривалий період 

трансформації в політичній, економічній та соціальній сферах життя.  

Експерти з європейської інтеграції на той час відзначали основні фактори 

трансформації, насамперед політичні, оскільки Польща належала до групи 

"провідних реформаторів" (Центральна та Східна Європа та Прибалтика), які 

у визначенні та реалізації перехідних стратегій та перспектив європейської 

інтеграції  політичні фактори.  Здатність Польщі реалізовувати ефективні 

проекти визначалася масштабами початкових політичних змін та 

перспективами європейської інтеграції в галузі інституційних та політичних 

реформ. 

Політичні фактори включали демократизацію, формування 

громадянського суспільства, децентралізацію, боротьбу з тіньовою 

економікою та свободу та незалежність засобів масової інформації.  Так, за 

індексом - "режим політичних свобод" (в діапазоні від 1 (вільний) до 7 

(репресивний) становив 1,25 в країні, за індексом "рівень партійного контролю 

за політичними процесами" (1-  високий, 5-низький) - 2, відповідно до індексу 

"рівень конкуренції між партіями на основі конкуренції між партійними 

програмами" (1- високий, 5-низький) - 2, загальний бал індексу 

інституціоналізації партії  система в Польщі (діапазон 3-17) - 4,75 [33-35; 43] 

Участь польських громадян у політичних процесах, що було особливо 

вирішальним у 1980-90 рр., Зменшилась через врегулювання соціальних вимог 

та зменшення соціальної напруженості.  Так, профспілка "Солідарність" у 1980 

р. Налічувала понад 9 млн. Членів, а в 2001 р. - близько 900 тис., Тобто 

зменшилася майже в десять разів. 

Політична роздробленість у Польщі стала показником кількості 

ефективних партій, представлених у парламенті, перші вибори - 13,5% голосів, 

отриманих кожною окремою партією, яка перемогла на виборах, в середньому 

- 9,7%.  Водночас найвища громадська активність (58,85%) спостерігалася під 

час національного референдуму про вступ до ЄС.  Загалом, політична 

пасивність польського суспільства була проблемою для державних установ та 

політичних партій, оскільки негативні тенденції посилились у 2002-2004 

роках, коли в ЗМІ викривались хвилі корупційних скандалів [33]. 
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Громадянське суспільство, до якого входили неурядові організації, 

профспілки, професійні асоціації, торгові палати, культурні товариства, 

неформальні соціальні, релігійні та студентські об'єднання, групи соціальних 

медіа, вважалося особливою частиною публічної сфери в Польщі.  Громадські 

об'єднання активно та вільно брали участь у політичному процесі, впливали на 

державну політику, проведення парламентських виборів та соціальних 

програм та підвищували ефективність роботи державних установ.  Водночас 

свобода ЗМІ стала ключовим елементом демократичного суспільства в 

напрямку європейської інтеграції.  У Польщі був скасований режим державної 

цензури, лібералізований ринок ЗМІ, а в медіа-сферу залучено іноземний 

капітал.  За ступенем свободи ЗМІ, рейтинг Польщі вважався високим, 

оскільки ЗМІ отримали статус "вільних".  Статті 14, 54, 213 польської 

Конституції виявились одними з найкращих серед країн із перехідними 

системами, друковані та електронні ЗМІ користуються цими свободами в 

різному ступені, оскільки вони сприймаються в суспільстві як фактор 

прозорості, відкритості та справедливості  політичне, економічне та соціальне 

життя.  У той час, коли демократична система Польщі ще не досягла 

досконалості, вільні та незалежні ЗМІ, на думку експертів, виконували роль 

громадського омбудсмена [6;  8;  30;  33;  39]. 

Вступ  Польщі  до  Європейського  Союзу,  як  зазначається  в експертній  

аналітиці,  мав  широке  відображення  в  польських  мас-медіа.  

Найбільші  польські  щоденні  видання,  зокрема  «Rzeczpospolita»,  

«Gazeta Vyborcha»,  «Zhichy»  ,  Польська  Агенція  Пресова  (РАР),  а  також  

Радіо Плюс  активно  інформували  польське  суспільство  про  ситуацію  в  

ЄС, займаючи «єврооптимістичну» позицію. У найбільш тиражних газетах, що 

найбільше  впливали  на  формування  громадської  думки  («Gazeta Wyborcza»,  

«Rzeczpospolita»),  виразно  домінували  публікації,  в  яких акцентувалися  

переваги  Польщі  зі  вступом  до  ЄС.  Аналогічна  ситуація спостерігалася в 

інформаційних та суспільно-політичних програмах на всіх державних 

телеканалах (Polsat, TVN, TVP1, TVP2 тощо). В ефірі щоденнобули присутні 

документальні фільми із серій «Йдемо до Європи», «ЄС – цеми» та програми, 

в яких демонструвалися позитивні моменти щодо зміни життя  пересічних  

громадян  Польщі  після  «повернення  до  Європи».  Допромоції  

євроінтеграції  Польщі  долучалися  мас-медіа  неурядових організацій  таких,  

як  Фундація  «Unia&Polska»  та  Фундація  Шумана,  які, крім інформаційних, 

розміщували добірки публіцистичних та полемічних матеріалів, а також веб-

сайт www.futurum_gov_pl, основною метою якого було  підтримання  дискусій  

про  майбутнє  Європи  і  польське  місце  в  ній [10;12;18;21;30].  Аналітичний 

огляд публікацій у таких польських медіа, як «Tygodnik  Powszechny»,  

«Newsweek  Polska»,  «Gazeta  Polska»,  «Gazeta Vyborcha»,  «Rzeczpospolita»,  

свідчить  про  різні  тенденції  ставлення громадськості до євроінтеграційного 

досвіду Польщі. З одного боку, вони були єврооптимістами щодо подолання 
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економічного та соціального розриву між Польщею та ЄС, оскільки заробітна 

плата зросла на 94%, прибуток у сільськогосподарському секторі збільшився 

на 73%, прибуток у туристичній галузі на 20% та  економічне зростання зросло 

на 5%.  , 5% динаміки;  89% польських компаній відзначили збільшення 

продажів, прибуток збільшився на 10% і більше за рахунок експорту, 

насамперед до країн ЄС;  56% підприємств освоїли нові інвестиції, а 20% - 

запланували їх на наступний рік, але найбільше виграли від вступу до фірм ЄС 

із переважанням польського приватного капіталу.  З іншого боку, вони були 

євроскептиками через дискусії щодо обмеження можливості Польщі впливати 

на європейські рішення, звинувачуючи польські ЗМІ у навмисному 

маніпулюванні громадською думкою, перетинаючи межу між інформацією та 

пропагандою.  Однак, згідно з дослідженнями, роль засобів масової інформації 

у просуванні переваг вступу Польщі до ЄС була посилена під час проведення 

інформаційних кампаній на різних етапах процесу європейської інтеграції 

Польщі, про що свідчать опитування громадської думки, проведені 

«Rzeczpospolita», які підтвердили вплив ЗМІ на  формування громадської 

думки [25;  30;  33;  41]. 

Приєднання Польщі до європейських організацій, таких як Рада Європи 

та ЄС, призвело до змін у внутрішній інформаційній політиці країни, зокрема 

щодо побудови вільного відкритого суспільства, забезпечення прав людини 

відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини (1948),  введення 

концепції вільного транскордонного обігу.  інформація, створення незалежних 

та плюралістичних засобів масової інформації.  В 

У програмі розвитку комунікації та інформації польського уряду 

зазначено, що програма призначена для лібералізації інформаційного сектору, 

регулювання форм державного контролю, розвитку приватних структур та 

забезпечення публічного доступу до прийняття політичних рішень, 

деідеологізації засобів масової інформації, прийняття  нові закони, які 

відтворили б нові реалії.  .  Права церкви на інформаційну діяльність були 

визначені окремо, враховуючи значний вплив канцелярської інформації на 

політичні пріоритети та мораль польського суспільства, право Католицької 

Церкви на власну інформаційну інфраструктуру, комп'ютерні мережі, системи 

електронного зв'язку, телебачення та  радіо, друкована продукція. 

Беручи до уваги програми розвитку інформаційного суспільства ЄС та 

План дій e-Europe +.  Уряд Польщі розробив "Стратегію розвитку 

інформаційного суспільства в Польщі (е-Польща)", яка передбачала, крім 

економічних та соціальних перетворень, створення прозорих та зручних для 

громадян структур державного управління, сприяння цифровому радіо та  

телебачення з урахуванням національних пріоритетів [24-25;  35;  37;  46]. 

Тобто, ретроспективний аналіз впливу міжнародних організацій та ЗМІ 

на формування громадянського суспільства в Польщі показав, що ЗМІ стали 
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вважати публічною інституцією, яка суттєво впливає на формування 

громадянського суспільства, визначає домінуюче становище ЗМІ  у 

спілкуванні.  громадськості, забезпечуючи позитивне ставлення громадян до 

державних рішень та стратегій.  Крім того, експерти наголошують, що ЗМІ в 

Польщі користуються досить високим рівнем довіри громадськості як агенти 

з активною позицією та відносно низькою участю [6;  25;  30;  41]. 

В даний час вплив інформаційної демократії на внутрішньополітичну 

стратегію Республіки Польща, як зазначається в експертному аналізі, 

вважається дискусійним, оскільки після перемоги партії Качинського "Право 

і справедливість" на парламентських виборах польський уряд був критично 

важливим  політики ЄС [18-19;  26;  45].  Суперечка між Польщею та ЄС, за 

повідомленнями ЗМІ, посилюється використанням старої концепції 

"Середземномор'я" у новому форматі "Три моря", згідно з якою польський 

уряд розпочав просувати інтеграційну політику країн-членів ЄС  між 

Адріатичним, Балтійським та Чорним морями.  Згідно з численними 

аналітичними дослідженнями, Польща вперше з часів Е. Гедройця почала 

обговорювати, якою має бути ця політика: з одного боку, польській 

громадськості пропонується ідея підтримки співпраці з Україною, Литвою та 

Білоруссю  , а з іншого боку, крайні праві рухи у польському парламенті, такі 

як Національний рух, скептично або відверто негативно ставляться до 

відносин з Україною та Литвою та ставлять пріоритет на інтереси поляків, які 

проживають на східному кордоні Польщі.  Тобто, за даними публікацій, 

відносини офіційної Польщі з Європейською комісією, а також деякими 

європейськими країнами, включаючи найвпливовіші Францію та Німеччину, 

"переживають стадію посиленої турбулентності", оскільки різниця в позиціях 

не зменшується,  проблеми продовжують наростати, а риторика посилюється 

"[19]. 

В Європі навіть відбулася дискусія під назвою "Чи вмирає демократія в 

Польщі?"  через суперечливу судову реформу, яка, на думку британської 

газети "Daily Mail", Польща може втратити "право голосу в ЄС".  За даними 

газети, польські чиновники викликали жорстку реакцію ЄС, оскільки, 

незважаючи на заперечення ЄС та численні протести громадськості, країна 

проголосувала за закон, який фактично передає Верховний суд під контроль 

правлячої партії.  Саме тому ЄС може ініціювати позбавлення Польщі права 

голосу за систематичне порушення правил ЄС.  Польська газета 

"Rzeczpospolita" називає 20 липня "фатальним днем для польської демократії", 

який досі можна було б назвати ліберальним.  За даними видання, не всі в 

Польщі поділяють цю думку, і опитування громадської думки показують, що 

велика кількість поляків або не розуміє проблеми змін у законі про 

призначення суддів, або навіть підтримує її.  "Rzeczpospolita" зазначає, що 

певна частина суспільства сприймає прийняття законів, які надають 



33 

 

парламенту та міністру юстиції право призначати та звільняти суддів, 

"символічним завершенням демократії" [27;  42;  45]. 

Польща  через  різні  канали  комунікації  спростовує  звинувачення  у 

порушенні демократичних стандартів і оцінює критику ЄС як втручання у 

внутрішні  справи  демократичної  країни.  Проте  більшість  мас-медіа Польщі 

наголошують, що без досягнення компромісів у певних питаннях з ключовими 

партнерами по ЄС, польська влада ризикує значно послабити свої  позиції  в  

Європі  і  втратити  вплив  на  прийняття  важливих  рішень  у 

наднаціональному  об’єднанні.  У  такому  випадку,  зазначають  

фахівці,«Європа «кількох швидкостей», де Варшава буде поза основним ядром 

ЄС, може стати доконаним фактом» [19;27;36;38]. Водночас президент і глава 

польського  уряду  наголошують  на  необхідності  єдності  ЄС  у  світлі 

зовнішніх  та  внутрішніх  загроз  і  потреби  не  допустити  появи  Європи 

«кількох  швидкостей»,  адже  більшість  польського  суспільства,  не  менше 

80%, підтримує членство країни в ЄС. Крім того, риси, які визначають як суто 

національні, так й інтеграційні чинники діяльності польської держави, які  

зумовлюють  трансформацію  політичних,  економічних  та  безпекових 

інститутів,  так  і  особливості,  які  відображають  специфіку  транзитивних 

процесів  в  країнах  сталої  і  набутої  європейської  демократії,  що  свідчить 

про  вияви  інформаційної  демократії  у  стратегії  внутрішньої  політики 

польської республіки [27].  

Впливи  інформаційної  демократії  на  зовнішньополітичні  стратегії 

Польщі  зумовлюються  змінами  суспільно-політичної  структури  на 

міжнародному,  регіональному  та  локальному  рівні  функціонування 

держави,  інтенсивним  впровадженням  інформаційно-комунікативних 

технологій  у  міжнародну  взаємодію.  Одним  з  ефективних  інструментів 

реалізації  зовнішньої  політики  у  міжнародних  відносинах  

вважаєтьсямедіадипломатія,  до  пріоритетів  якої  відносять  формування  та  

зміцнення репутації  держави  через  залучення  інформації  про  країну  до  

глобальних інформаційних  потоків,  а  також  відстеження  цих  потоків  з  

метою забезпечення  позитивного  сприйняття  зовнішньополітичних  

ініціатив.  У сучасному  світі,  зазначається  у  дослідженнях,  незалежні  медіа  

беруть  на себе роль провідників зовнішньої політики, що активно і 

цілеспрямовано доводять  до  світової  громадськості  конкретні  позиції 

зовнішньополітичного  курсу  країни.  І  чим  потужніші  національні  мас-

медіа,  тим  більше  можливостей  вони  відкривають  для  своєї  держави  на 

міжнародному рівні[6;8;20;29;40;].   

Медіадипломатія  Польщі  спрямована  на  використання  мас-медіа  для 

зв’язку  з  державними  та  недержавними  акторами  з  метою  мобілізації 

внутрішньої  та  зовнішньої  громадської  думки,  зміцнення  довіри  до 

урядових  дій,  позиціонування  держави  на  різних  рівнях  міжнародного 
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співробітництва  тощо.  Зокрема,  виступ  міністра  зовнішніх  справ  Польщі 

В.Ващиковського  «Медіадипломатія»  проти  звинувачень  Польщі»  (2016  р.)  

містив  огляд  зовнішньої  політики  країни  у  контексті  її  ефективності, 

підкреслюючи,  що  нинішній  уряд  прагне  здійснювати  «сміливу, 

реалістичну  та  ефективну  зовнішню  політику».  Водночас,  вказуючи  

напроблеми  старого  світового  порядку  та  міграційну  кризу,  він  

наголосив,що позиція Польщі полягає в тому, щоб переконатися у реальності 

цілей ефективної  зовнішньої  політики,  заснованої  на  принципах:  

«політичної волі  суверенних  держав,  готових  до  співпраці  у  форматах  

НАТО  і  ЄС; миру  через  правопорядок;  сили  закону  над  законом  сили;  

значення європейської цивілізації - римського права та християнської етики, 

захисту цінностей, що будуть сенсом нашої дипломатії» [15].  

Згідно з дослідженнями, польська медіадипломатія стосується активної 

співпраці МЗС з Польським агентством новин, яке є головною медіа-

організацією, відповідальною за розповсюдження інформації та 

роз'яснювальних матеріалів щодо зовнішньої політики країни та формування 

позитивного іміджу Польщі на міжнародному рівні  інформаційний простір.  

Польське агентство новин (PAP) насправді є монополістом у своєму сегменті 

внутрішнього ринку, оскільки Католицьке агентство новин (KAI) та Агентство 

радіоновин IAR не можуть конкурувати з ним через обмежені можливості та 

цілі.  Крім того, Польське агентство новин також має законодавчу 

ексклюзивність для висвітлення роботи всіх органів державної влади.  Таким 

чином, згідно із Законом про Польське агентство новин 1997 року, PAP є 

“публічним інформаційним агентством, яке отримує та передає споживачам 

точну, об’єктивну та вичерпну інформацію з країни та за кордоном.  Агентство 

зобов'язане поширювати позиції Сейму, Сенату, Президента та Голови Ради 

Міністрів, а також надавати можливість іншим основним органам країни 

представляти свою позицію у важливих державних справах.  "[12] Це 

положення надає агентству конкурентну перевагу над іншими засобами 

масової інформації завдяки ексклюзивності та ефективності появи соціально 

важливої інформації на інформаційній стрічці видання, з якої вона миттєво 

відтворюється більшістю польських ЗМІ.  агентство - акціонерне товариство, 

100% акцій якого перебуває у державній власності. Його діяльністю керує 

наглядова рада, рада та програмна рада. PAP тісно співпрацює з центральною 

адміністрацією, міністерствами та іншими державними органами, такими як  

Міністерство закордонних справ Республіки Польща, прес-служба Сейму, 

інформаційний центр Ради Міністрів та Головне статистичне управління [29; 

47]. 

Як інструмент медіа-дипломатії, PAP надає інформаційну та видавничу 

діяльність, надає послуги місцевим та іноземним журналістам, має веб-

сторінку на п'яти мовах, підтримує інформаційну діяльність польських 

інститутів у країнах дипломатичних представництв, що сприяє науковому та 
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культурному життю Польщі  , презентації важливих подій та явищ, пов’язаних 

з Польщею, організація прес-турів для журналістів до Польщі, проведення 

круглих столів, семінарів, конференцій та лекцій за участю польських 

політиків, науковців, провідних спеціалістів та експертів, підтримує ініціативу 

щодо створення серії  зустрічі зі знаменитостями, які мають вплив на 

функціонування держави, створення іміджу Польщі у світі - «Європейський 

досвід: Польща» [47]. 

Польське радіо (PR) також займається медіадипломатією, яка має значну 

кількість комунікаційних каналів: чотири основні, парламентське радіо, радіо 

для закордону, включаючи українську службу, а також 17 регіональних 

каналів у всіх регіонах країни.  вплив на громадськість не тільки в країні, а й 

за її межами.  Зокрема, Всепольське громадське радіо, яке співфінансується 

МЗС Польщі, має редакцію іноземного мовлення, яка транслює польською, 

англійською, німецькою, білоруською, російською, івритом та українською 

мовами про основні політичні, економічні та культурні події в  Польща.  

двосторонні візити, життя відповідної національної меншини тощо [29;  47].  

Як і більшість служб іноземних мов, польське громадське радіо працює під 

егідою держави та за значного державного фінансування.  На сучасному етапі 

такі іноземні мовні служби здебільшого працюють у формі мультимедійних 

компаній, які використовують комбінацію різних платформ для охоплення 

своєї аудиторії: довго-, середньо- і короткохвильове радіо, супутникове 

мовлення, Інтернет, соціальні медіа. 

В даний час Польща докладає багато зусиль для розвитку власної медіа-

дипломатії, особливо в країнах Східного партнерства, та для компенсації 

впливу російської медіа-дипломатії.  Країна підтримує створення 

російськомовного каналу новин для країн Східного партнерства 

(Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна) під егідою 

Європейського фонду демократії, який очолює Е. Помяновський з Польщі.  

Проект має робочу назву "Європейське телебачення для країн Східного 

партнерства", його також називають "Голосом Європи".  Міністерство 

закордонних справ Польщі має 3 мільйони злотих (1 мільйон доларів) для 

фінансування каналу, що пояснюється прагненням Польщі та ЄС бути більш 

інформативно представленими в регіоні [6;  10;  12;  40;  47]. 

Тобто польська медіа-дипломатія залишається важливим інструментом 

інформування вітчизняної та іноземної аудиторії, поширення ідеологічних та 

культурних цінностей держави, підтримання відносин із співвітчизниками за 

кордоном, захисту національних інтересів та формування позитивної 

міжнародної репутації.  На практиці включення концептуальних пріоритетів 

інформаційної демократії до національних зовнішньополітичних стратегій та 

програм реалізації державного представництва у міжнародному 

співробітництві сприяє використанню сучасних інструментів зовнішньої 
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політики, що дозволяє брати участь міжнародним акторам у збалансованому 

міжнародному співробітництві. 

Нові тенденції розвитку інформаційної демократії в зарубіжних країнах 

визначають практичні дії та програми, спрямовані на створення середовища, 

що забезпечує свободу вираження поглядів та плюралізм та незалежність 

засобів масової інформації, створення відповідної законодавчої бази, 

розширення громадянства у діалозі уряд-суспільство,  збереження 

національної і культурної ідентичності націй. 

Досягнення впливу інформаційної демократії на міжнародному рівні 

зумовлене процесами глобальної інтеграції, що збільшує кількість 

міжурядових та транснаціональних контактів, що відповідає політичним, 

економічним та миротворчим вимогам сучасного світу як засобу вирішення 

міждержавних  проблеми.  Практично для міжнародної взаємодії процеси 

зовнішньої та внутрішньої політичної комунікації стають необхідними та 

пріоритетними як умови його ефективного впливу на функціонування 

громадянського суспільства, оскільки кожна політична система розгортає 

власну контактну мережу, що відповідає її ідеологічним інтересам.  Досвід 

іноземних політичних інституцій, міжнародних та неурядових організацій 

показує, що використання інформаційної демократії та засобів масової 

інформації як стратегічного інструменту зовнішньої та внутрішньої політики 

створює нове середовище для державної та дипломатичної діяльності, формує 

нову архітектуру співпраці між урядом  та громадянське суспільство в 

сучасному світі. 



37 

 

2.3 Проблеми реалізації інформаційної політики Республіки 

Польща 

На європейському континенті та у відповідних документах Ради Європи 

й ЄС протягом другої половини ХХ ст. право на інформацію і право на доступ 

до неї одержали подальший розвиток. Так, нормативними документами ЄС 

закріплено та регламентовано принцип відкритості й доступу до документів 

громадян, фізичних та юридичних осіб держав-членів, право на доступ до 

документів органів державної влади.  

Окрім того, на початку ХХІ ст. низка країн внесла відповідні 

конституційні поправки щодо забезпечення реалізації права на інформацію. 

Національні конституції другої половини ХХ ст. розглядають право на 

інформацію у тісному взаємозв’язку зі свободою слова й висловлення власної 

думки. Разом з тим, засади сучасної європейської інформаційної політики було 

закладено ще кілька десятків років тому. Вже у 1979 р. на засіданні 

Європейської Ради було сформовано передумови для покращення доступу до 

інформації, що було відображено в таких основних положеннях:  

 кожна людина має право одержувати інформацію від органів державної 

влади (за винятком законодавчих та судових органів) відповідно до поданого 

інформаційного запиту;  

 з цією метою застосовуються відповідні дієві засоби і способи; 

 доступ до інформації не може бути обмежено через те, що запитувач 

інформації немає в ній особистого інтересу;  

 у процесі забезпечення доступу до інформації діє принцип рівності;  

 різного роду обмеження допускаються лише тоді, коли вони необхідні 

для захисту закріплених законодавством публічних і приватних інтересів у  

демократичному суспільстві, зокрема, це стосується питань національної 

безпеки та громадського порядку, економічного благополуччя країни, 

убезпечення вчинення правопорушень, перешкоджання розкриттю 

конфіденційної інформації, захисту приватного життя та інших законних 

приватних інтересів особи;  

 на задоволення інформаційного запиту відводиться визначений термін;  

 відмова у задоволенні інформаційного запиту повинна бути 

обґрунтована з урахуванням законодавчих норм або практики державного 

управління;  

 відмова на вимогу зацікавлених осіб повинна бути переглянута, з 

урахуванням чого мають ухвалюватися відповідні управлінські рішення 

(зокрема, щодо повного або часткового задоволення інформаційного запиту чи 

остаточної відмови). 

В основу чинної інформаційної політики ЄС і Республіки Польща 

закреме покладено доктрину європейського інформаційного суспільства, що 
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була проголошена 1994 р. в доповіді «Європа та глобальне інформаційне 

суспільство. Рекомендації Європейській Раді ЄС» (у науковій літературі вона 

відома як Доповідь Мартіна Бангеманна).  

Основна її ідея полягає у зміні традиційних підходів – у перенесенні 

акцентів з геополітики на технополітику (інформатику). Політика у цій сфері 

реалізується в рамках компетенції міжнародних регіональних організацій, які 

вирішують весь комплекс політичних, економічних і соціальних проблем 

європейських країн.  

Своєю чергою, інформаційне та комунікаційне середовища впливають 

на структуру європейської спільноти і відповідну систему цінностей, 

визначають політичні пріоритети європейських країн, європейську 

інформаційну політику, формують стратегію спільної європейської 

інформаційної спадщини.  

Варто зауважити, що згадана доповідь відображала бачення щодо 

перспектив створення основ інформаційного суспільства в ЄС виключно з 

економічної точки зору, однак стала значним імпульсом у подальшому 

розвитку цієї сфери. Інформаційна політика в ЄС, як і будь-яка політика в 

іншій сфері, формується та реалізується на різних рівнях – місцевому, 

регіональному, національному та наднаціональному, причому всі рівні 

управління інтегровані в єдине ціле. Об’єднана Європа створила абсолютно 

нову, раніше не існуючу організаційну форму – мережеву державу (network 

state), яка намагається відповідати на сучасні виклики процесів глобалізації та 

регіоналізації.  

Цілі інформаційної політики ЄС визначені на наднаціональному рівні, 

однак вони втілюються на нижчих рівнях шляхом реалізації національних 

інформаційних стратегій, які часто відображаються у регіональних та 

місцевих (на рівні регіону чи району) програмах розвитку.  

Формування єдиного інформаційного простору, інформаційна 

інтеграція європейських держав у межах ЄС здійснюються на основі концепції 

єдиної загальної інформаційної політики, що втілена в ідеології європейського 

співробітництва у сфері інформації та комунікацій. 

Виходячи з цього, була сформована т.зв. «європейська специфічність» 

політики, закладена в організаційній формі самого ЄС як держави 

наднаціонального рівня, побудованої на спільності інтересів держав-членів з 

урахуванням принципу субсидіарності. 30 травня 2001 р. законодавчими 

органами ЄС було ухвалено Директиву 1049/2001 щодо доступу громадськості 

до документів органів державної влади – Європейського парламенту, 

Європейської Ради та Європейської Комісії [11], згідно з якою громадськості 

гарантувалося право на ознайомлення не лише з документами, що 
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створюються в процесі їхньої діяльності, але й з документами, одержаними 

ними шляхом виконання службових повноважень.  

Загалом, всі документи органів державної влади у будь-якій сфері 

діяльності повинні бути доступними громадськості для ознайомлення, однак 

при цьому варто зважати на низку виключень щодо документів, зміст яких 

загрожує приватним (в першу чергу це стосується персональних даних) чи 

публічним інтересам (питання національної безпеки, оборони та військової 

справи, міжнародних відносин, фінансової, монетарної чи економічної 

політики), порушенню комерційних інтересів фізичних та юридичних осіб (у 

т.ч. й інтелектуальної власності), розголошенню питань, пов’язаних з 

судовими засіданнями, перевірками, розслідуваннями та аудитами. При цьому 

таким правом користуються всі громадяни ЄС, будь-яка фізична чи юридична 

особа, яка територіально належить до спільноти.  

Ключовими проблемами інформаційної політики європейського 

інформаційного простору є: 

 Націоналізованість джерел інформації про діяльність EC 

 Відсутність адекватних європейських джерел інформації  

 Відсутність загальноєвропейських ЗМІ.  

Це є причинами інформаційного та комунікаційного розриву між ЄС і 

громадянами Європи. Для зменшення цього розриву Комісія визначає 

наступні стратегії:  

1. здійснення комунікації на рівні Європи;  

2. організація діалогу дебатів на загальноєвропейські теми;  

3. створення загальноєвропейської громадської сфери - формування 

пан'європейського культурного простору;  

4. формування партнерської роботи щодо вирішення цього питання, 

залучення всіх зацікавлених організацій, інститутів, партій до обговорення і  

пошуку рішення проблеми;  

5. встановлення зворотного зв'язку між громадянами і громадськими 

інститутами;  

6. активне залучення національних ЗМІ до висвітлення діяльності ЄС.За  

рахунок постачання ЗМІ високоякісними новинами і матеріалами про поточні 

справи, здійснення більш тісного зв'язку всіх інститутів ЄС з мовниками, 

підстави нових зв'язків з регіональними та локальними комунікаційними 

системами, активного користування новими технологіями;  
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7. вивчення громадської думки з ключових питання функціонування ЄС;  

8. активні дослідження Інститутів EC спільно з фахівцями в області ЗМІ 

про найбільш вигідні шляхи виробництва пан'європейського, національного 

або локального продукгу в області адаптації інформації до потреб різних країн 

і різних соціальних груп. 

Інформаційна політика ЄС формуєтьсяі розвивається паралельно з 

інтеграційними процесами в Європі, відповідно до міжнародного 

законодавства, законодавства Союзу і законодавством країн-членів в контексті 

технологічного прогресу. Її відмінними рисами є наддержавний характер і 

прагнення дотримати інтереси всіх зацікавлених сторін: ЄС, національних 

держав і суспільства як на рівні Європи, так і перед обличчям інформаційної 

експансії інших держав. 
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Розділ 3 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬШІ 

3.1 Суть інформаційної безпеки Республіки Польща на основі 

документів 

Інформаційна безпека (англ. InformationSecurity, а також - англ. InfoSec) 

- практика запобігання несанкціонованому доступу, використання, розкриття, 

спотворення, зміни, дослідження, записи або знищення інформації. Це 

універсальне поняття застосовується незалежно від форми, яку можуть 

приймати дані (електронна або, наприклад, фізична).  

Основне завдання інформаційної безпеки - збалансована захист 

конфіденційності, цілісності і доступності даних, з урахуванням доцільності 

застосування і без будь-якої шкоди продуктивності організації. Це 

досягається, в основному, за допомогою багатоетапного процесу управління 

ризиками, який дозволяє ідентифікувати основні засоби та нематеріальні 

активи, джерела загроз, уразливості, потенційну ступінь впливу і можливості 

управління ризиками.  

Цей процес супроводжується оцінкою ефективності плану з управління 

ризиками. Для того, щоб стандартизувати цю діяльність, наукову і професійну 

спільноти знаходяться в постійному співробітництві, спрямованій на 

вироблення базової методології, політик і індустріальних стандартів в галузі 

технічних заходів захисту інформації, юридичної відповідальності, а також 

стандартів навчання користувачів і адміністраторів.  

Ця стандартизація значною мірою розвивається під впливом широкого 

спектра законодавчих і нормативних актів, які регулюють способи доступу, 

обробки, зберігання та передачі даних. Однак впровадження будь-яких 

стандартів і методологій в організації може мати лише поверхневий ефект, 

якщо культура безперервного вдосконалення. 

В основі інформаційної безпеки лежить діяльність по захисту інформації 

- забезпечення її конфіденційності, доступності та цілісності, а також 

недопущення будь-якої компрометації в критичній ситуації. До таких ситуацій 

належать природні, техногенні і соціальні катастрофи, комп'ютерні збої, 

фізичне викрадення і тому подібні явища.  

У той час, як діловодство більшості організацій в світі досі базується на 

паперових документах, що вимагають відповідних заходів забезпечення 

інформаційної безпеки, а також спостерігається неухильне зростання числа 

ініціатив по впровадженню цифрових технологій на підприємствах, що тягне 
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за собою залучення фахівців з безпеки інформаційних технологій (ІТ) для 

захисту інформації.  

Ці фахівці забезпечують інформаційну безпеку технології (в більшості 

випадків - будь-який різновид комп'ютерних систем). Слід зазначити, що під 

комп'ютером в даному контексті мається на увазі не тільки побутової 

персональний комп'ютер, а цифрові пристрої будь-якої складності і 

призначення, починаючи від примітивних і ізольованих, на зразок 

електронних калькуляторів і побутових приладів, аж до індустріальних систем 

управління і суперкомп'ютерів, об'єднаних комп'ютерними мережами.  

Найбільші підприємства і організації, в силу життєвої важливості і 

цінності інформації для їхнього бізнесу, наймають фахівців з інформаційної 

безпеки, як правило, собі в штат. В їх завдання входить убезпечити всі 

технології від шкідливих кібератак, найчастіше націлених на викрадення 

важливої конфіденційної інформації або на перехоплення управління 

внутрішніми системами організації.  

Інформаційна безпека, як сфера зайнятості, значно розвинулася і 

виросла в останні роки. У ній виникло безліч професійних спеціалізацій, 

наприклад, таких, як безпека мереж і пов'язаної інфраструктури, захисту 

програмного забезпечення та баз даних, аудит інформаційних систем, 

планування безперервності бізнесу, виявлення електронних записів і 

комп'ютерна криміналістика. Професіонали інформаційної безпеки мають 

досить стабільну зайнятість і високий попит на ринку праці. Масштабні 

дослідження, проведені організацією (ISC) ² показали, що на 2017 рік 66% 

керівників інформаційної безпеки визнали гостру нестачу робочої сили в своїх 

підрозділах, а за прогнозами до 2022 року недолік фахівців в цій області складе 

по всьому світу 1 800 000 чоловік. 

Загрози інформаційної безпеки можуть приймати вельми різноманітні 

форми. На 2018 рік найбільш серйозними вважаються загрози пов'язані з 

«злочином як послугою» (англ. Crime-as-a-Service), Інтернетом речей, 

ланцюгами поставок і ускладненням вимог регуляторів.  

«Злочин як послуга» є моделлю надання зрілими злочинними 

співтовариствами пакетів кримінальних послуг на даркнет-ринку за 

доступними цінами початківцям кіберзлочинцям. Це дозволяє останнім 

здійснювати хакерські атаки, раніше недоступні через високу технічну 

складність або дорожнечу, роблячи кіберзлочинність масовим явищем. 

Організації активно впроваджують Інтернет речей, пристрої якого часто 

спроектовані без урахування вимог безпеки, що відкриває додаткові 

можливості для атаки. До того ж, швидкий розвиток і ускладнення Інтернету 

речей знижує його прозорість, що в поєднанні з нечітко визначеними 
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правовими нормами і умовами дозволяє організаціям використовувати зібрані 

пристроями персональні дані своїх клієнтів на власний розсуд без їх відома.  

Загроза ланцюгам поставок полягає в тому, що організації, як правило, 

передають своїм постачальникам різноманітну цінну і конфіденційну 

інформацію, в результаті чого втрачають безпосередній контроль над нею. 

Таким чином, значно зростає ризик порушення конфіденційності, цілісності 

або доступності цієї інформації. Все нові і нові вимоги регуляторів значно 

ускладнюють управління життєво-важливими інформаційними активами 

організацій. Наприклад, введений в дію в 2018 році в Євросоюзі Загальний 

регламент захисту персональних даних (англ. General Data Protection 

Regulation, GDPR), вимагає від будь-якої організації в будь-який момент часу 

на будь-якій ділянці власної діяльності або ланцюга поставок, 

продемонструвати, які персональні дані і для з якою метою є там в наявності, 

як вони обробляються, зберігаються і захищаються. 

Причому ця інформація повинна бути надана не тільки в ході перевірок 

уповноваженими органами, а й на першу вимогу приватної особи - власника 

цих даних. Дотримання такого комплаенса вимагає відволікання значних 

бюджетних коштів і ресурсів від інших завдань інформаційної безпеки 

організації. І хоча впорядкування обробки персональних даних передбачає в 

довгостроковій перспективі поліпшення інформаційної безпеки, в 

короткостроковому плані ризики організації помітно зростають. 

Більшість людей так, чи інакше відчувають на собі вплив загроз 

інформаційній безпеці. Наприклад, стають жертвами шкідливих програм 

(вірусів і черв'яків, троянських програм, програм-вимагачів), фішингу або 

крадіжки особистих даних.  

Фішинг (англ. Phishing) являє собою шахрайську спробу  заволодіння 

конфіденційною інформацією (наприклад, обліковим записом, паролем або 

даними кредитної картки). Зазвичай користувача Інтернету намагаються 

заманити на шахрайський веб-сайт, який не відрізняється від оригінального 

сайту будь-якої організації (банку, інтернет-магазину, соціальної мережі і т. 

і.). Як правило, такі спроби здійснюються за допомогою масових розсилок 

підроблених електронних листів нібито від імені самої організації, які містять 

посилання на шахрайські сайти. Відкривши таке посилання в браузері, нічого 

не підозрюючи користувач вводить свої облікові дані, які стають надбанням 

шахраїв. 

Термін Identity Theft з англ. - «крадіжка особистості» з'явився в 

англійській мові в 1964 році для позначення дій, в яких будь-чиї персональні 

дані (наприклад, ім'я, обліковий запис в банківській системі або номер 

кредитної картки, часто здобуті за допомогою фішингу) використовуються для 

шахрайства і здійснення інших злочинів. Той, від чийого імені злочинці 
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отримують незаконні фінансові переваги, кредити або здійснюють інші 

злочини, найчастіше сам стає обвинуваченим, що може мати для нього 

далекосяжні важкі фінансові та юридичні наслідки.  

Інформаційна безпека безпосередньо впливає на недоторканність 

приватного життя, визначення якої в різних культурах може досить різнитися. 

Органи державної влади, збройні сили, корпорації, фінансові інститути, 

медичні установи і приватні підприємці постійно накопичують значні обсяги 

конфіденційної інформації про своїх співробітників, клієнтів, продуктах, 

наукових дослідженнях і фінансові результати. Попадання такої інформації в 

руки конкурентів або кіберзлочинців може спричинити для організації та її 

клієнтів далекосяжні юридичні наслідки, непоправні фінансові та репутаційні 

втрати. З точки зору бізнесу інформаційна безпека повинна бути збалансована 

щодо витрат.  

Основними способами протидії загрозам інформаційної безпеки або 

інформаційним ризикам є: 

• зниження - впровадження заходів безпеки і протидії для усунення 

вразливостей і запобігання загрозам;  

• передача - перенесення витрат, пов'язаних з реалізацією загроз на 

третіх осіб: страхові або аутсорсингові компанії;  

• прийняття - формування фінансових резервів у разі, якщо вартість 

реалізації заходів безпеки перевищує потенційний збиток від реалізації 

загрози; 

• відмова - відмова від надмірно ризикованої діяльності. 

Згідно концепції кібербезпеки Польщі однією з найважливіших змін у 

сучасному безпековому середовищі є поява нової сфери діяльності держави, 

приватних структур та громадян, яким є кіберпростір. Ця зміна означає, що ми 

повинні бути готовими до загроз, з якими ми раніше не стикалися.  

Кіберпростір - це поле конфлікту, в якому нам доводиться стикатися не 

тільки з іншими країнами, але і з ворожими організаціями, такими як 

екстремістські та терористичні угруповання або організовані злочинні 

угруповання. Тому одним із важливих пріоритетів польської стратегії стала 

безпека цього нового середовища. Відповідно до цього пріоритету вже в 2011 

році  внесли деякі зміни до польської правової системи, впровадивши її в 2011 

році, зокрема, концепцію кіберпростору та встановлення правових підстав для 

надзвичайної реакції на загрози, що виникають у ньому.  
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При цьому повною мірою використовуються досягнення Європейського 

Союзу та НАТО у цій галузі. Для потреб польської адміністрації нові рішення 

були запроваджені в ході робіт з Політики захисту кіберпростору Республіки 

Польща, прийнятих Радою Міністрів у 2013 р. Цей документ головним чином 

стосується захисту кіберпростору в невійськовому вимірі. Міністерство 

національної оборони працює над побудовою системи кіберзахисту. Приватні 

організації також самостійно піклуються про свою безпеку в кіберпросторі. 

Метою цієї доктрини є створення умов для поєднання та стратегічного 

націлювання цих зусиль для побудови інтегрованої системи кібербезпеки 

Республіки Польща. 

Документ підготовлений за результатами аналізів, проведених за участю 

представників державного управління, наукових кіл, неурядових організацій 

та приватного сектору. Основні припущення доктрини були розглянуті та 

схвалені Радою національної безпеки. Доктрина кібербезпеки вказує 

стратегічні напрямки діяльності щодо забезпечення безпеки Республіки 

Польща в кіберпросторі. Водночас це слід розглядати як єдину концептуальну 

основу, що забезпечує послідовний та комплексний підхід до питань 

кіберзахисту та кіберзахисту - як спільний знаменник для діяльності, що 

здійснюється органами державного управління, службами безпеки та охорони 

громадського порядку, збройними силами, приватним сектором та 

громадянами. Завдяки цьому доктрина кібербезпеки може стати відправною 

точкою для подальшої роботи щодо зміцнення безпеки Польщі. 

У сучасному світі безпека держави, як у військовій, так і в невійськовій, 

зовнішній та внутрішній сферах, набула додаткового виміру, який - крім суші, 

води, повітря та космічного простору - є кіберпростором. 

 Дії щодо кібербезпеки повинні здійснюватися з належним урахуванням 

захисту прав людини та громадянина, а також поваги права на свободи 

вираження поглядів та приватного життя. Пропорційність заходів безпеки 

щодо ризиків повинна базуватися на ефективному та надійному аналізі 

ризиків.  

Основні концепції, прийняті в Доктрині:  

 кіберпростір - простір обробки та обміну інформацією, створений 

системами ІКТ (групи ІТ-пристроїв та програмного забезпечення, що 

взаємодіють між собою, забезпечуючи обробку, зберігання, а також 

надсилання та отримання даних через телекомунікаційні мережі за допомогою 

мережі, що відповідає певному типу мережі кінцеве телекомунікаційне 

обладнання, призначене для прямого або опосередкованого підключення до 

мережних точок завершення) разом із зв'язками між ними та відносинами з 

користувачами;  
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 кіберпростір Республіки Польща - кіберпростір на території польської 

держави та в місцях, де є представництва Республіки Польща (дипломатичні 

місії, військові контингенти, судна та літаки за межами території Республіки 

Польща, що перебувають у юрисдикції Польщі);  

 кібербезпека Республіки Польща (безпека Республіки Польща в 

кіберпросторі) - процес забезпечення безпечного функціонування держави в 

цілому, її структур в кіберпросторі,фізичнихі та юридичних осіб, включаючи 

підприємців та інші особи, що не є юридичними особами, а також системи ІКТ 

та інформаційні ресурси у світовому кіберпросторі, що перебувають у їх 

розпорядженні;  

 безпека кіберпростору Республіки Польща - частина державної 

кібербезпеки, що включає комплекс організаційних, правових, технічних, 

фізичних та освітніх проектів, спрямованих на забезпечення безперебійного 

функціонування кіберпростору Республіки Польща, разом з його державною 

та приватною критичною ІКТ-інфраструктурою та безпекою оброблюваних в 

ній інформаційних ресурсів;  

 середовище кібербезпеки - усі умови функціонування даного суб’єкта 

в кіберпросторі, що характеризуються викликами (можливостями та 

ризиками) та загрозами для досягнення прийнятих цілей;  

 виклики кібербезпеки - проблемні ситуації в галузі кібербезпеки, що 

створюються, зокрема, можливостями та ризиками та створюють дилеми щодо 

прийняття рішень, з якими стикається організація при вирішенні питань 

кібербезпеки; 

 можливості кібербезпеки - обставини, незалежні від волі суб'єкта 

(явища та процеси в середовищі безпеки), що сприяють реалізації інтересів та 

досягненню цілей суб'єкта господарювання в галузі кібербезпеки;  

 ризик кібербезпеки - можливість негативного впливу для даного 

суб’єкта на власні дії в галузі кібербезпеки; 

 загрози кібербезпеки - прямі або непрямі руйнівні чи руйнівні наслідки 

для суб’єкта в кіберпросторі;  

 Доктрина кібербезпеки Республіки Польща - офіційні погляди та 

домовленості щодо цілей, екологічних оцінок та концепції (правил та методів) 

діяльності (включаючи так звані передові практики) для забезпечення 

безпечного функціонування держави в цілому, її структур, фізичних та 

юридичних осіб - включаючи підприємців та інші особи, що не є юридичними 

особами, - у віртуальному просторі. 

Стратегічною метою в галузі кібербезпеки Республіки Польща, 

сформульованою в Стратегії національної безпеки Республіки Польща, є 

забезпечення безпечного функціонування Республіки Польща в кіберпросторі, 

включаючи належний рівень безпеки національних телеінформаційних систем 

- особливо критичної телеінформаційної інфраструктури держави - а також 

приватних економічних суб'єктів, що мають ключове значення для 
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функціонування суспільства, зокрема включені до фінансового, енергетичного 

та охоронного секторів. 

Стратегічна мета досягається шляхом виконання завдань, що ведуть до 

досягнення оперативно-підготовчих цілей. Основними оперативними цілями 

є:  

 оцінка умов кібербезпеки, включаючи розпізнавання загроз, оцінку 

ризиків та виявлення можливостей;  

 запобігання (протидія) загрозам, зменшення ризиків та використання 

можливостей;  

 захист та захист власних систем та ресурсів, що зберігаються в них;  

 боротьба (дезорганізація, зрив та знищення) джерел загроз (активна 

оборона та наступальні дії);  

 після можливої атаки - відновлення працездатності та 

функціональності систем, що складають кіберпростір.  

 Для досягнення зазначених вище оперативних цілей необхідно в 

підготовчому вимірі побудувати, підтримувати та систематично 

вдосконалювати (розробляти) інтегровану, керовану (координовану) 

надміністерську систему кібербезпеки Республіки Польща, включаючи: 

  виконання завдань у галузі кібербезпеки;  

 оперативні та допоміжні підсистеми - здатні самостійно проводити 

оборонні (захисні та оборонні) та наступальні кібер операції, а також надавати 

та отримувати підтримку в рамках діяльності союзників. 

Поряд із прогресивним технологічним розвитком, усі традиційні загрози 

внутрішньої безпеки все частіше можуть знаходити еквіваленти (аналогії) у 

віртуальному просторі. Мова йде про такі явища, як кіберзлочинність, 

кіберзнущання, кіберпротести чи кібер-демонстрації деструктивного 

характеру, що порушують виконання важливих завдань державного 

управління та приватного сектору.  

Серед кіберзагроз особливе значення мають ті, що стосуються критичної 

інфраструктури держави, яка контролюється інформаційними системами. У 

зв'язку з цим навмисні атаки на системи зв'язку, що забезпечують ефективне 

функціонування підсистеми контролю національної безпеки, підсистеми 

оборони та захисних підсистем, а також підсистем підтримки (економічної та 

соціальної), можуть бути надзвичайно небезпечними для держави. 

Приватні організації співіснують та співпрацюють з державними 

структурами у віртуальному просторі. Серед них особливо ризикують 

суб’єкти господарювання, що належать до фінансового, 

високотехнологічного, енергетичного, транспортного та громадського 
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секторів охорони здоров’я, зокрема з викраденням даних або порушенням їх 

цілісності, порушенням конфіденційності проведеної діяльності або 

доступності послуг.  

Оператори та постачальники послуг ІКТ також піддаються загрозам у 

віртуальному просторі. Порушення їхньої діяльності, зокрема переривання 

безперервності надання послуг, можуть порушити функціонування державних 

установ, суб'єктів приватного сектору та громадян. 

Явища, з якими стикаються громадяни Республіки Польща, є окремою 

категорією загроз. В епоху передачі багатьох послуг, що надаються державним 

управлінням та фінансовими послугами, у віртуальний простір, викрадення 

даних, викрадення особистих даних та взяття під контроль приватних 

комп’ютерів становлять серйозну загрозу.  
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3.2 Направленість інформаційної безпеки Республіки Польща 

Оперативні завдання, спрямовані на досягнення стратегічної мети 

забезпечення прийнятного рівня безпеки Республіки Польща в кіберпросторі, 

повинні виконуватися суб’єктами державного (національного та 

міжнародного), приватного (комерційного) секторів, громадянське 

суспільство та у міжгалузевому вимірі.  

Основні завдання державного сектору в національному вимірі 

включають:  

 виявлення реальних та потенційних джерел загроз, у тому числі 

шляхом міжнародного обміну інформацією;  

 постійний аналіз ризиків стосовно важливих об'єктів критичної 

інфраструктури, включаючи ті, що виконують завдання НАТО та ЄС;  

 діяльність у галузі криптографії та криптоаналізу з метою забезпечення 

власних інформаційних ресурсів та виявлення потенційних загроз з боку 

ворожих держав та недержавних суб'єктів;  

 постійний моніторинг критичних точок системи безпеки, особливо 

вразливих до кібератак, особливо за допомогою команд реагування на 

інциденти ІТ-безпеки;  

 аудит заходів та механізмів кібербезпеки з урахуванням прийнятих 

стандартів;  

 підготовка та реалізація сценаріїв поведінки у разі кібератак, 

спрямованих на оцифровані державні завдання;  

 розробка та оновлення - з точки зору кібербезпеки - планів реагування 

на кризи та оперативних планів функціонування в періоди загрози та війни, 

особливо з точки зору впливу на системи контролю в країні, з урахуванням 

відповідних планів НАТО та ЄС;  

 проведення активної кіберзахисту - і як частина її наступальної 

діяльності в кіберпросторі - та підтримка готовності до кібервійни;  

 захист власних систем ІКТ та ресурсів, що зберігаються в них; - 

підтримка інших ключових суб'єктів приватного сектору в їх кібербезпеці;  

 протидія і боротьба з кіберзлочинністю;  

 постійні інформаційні та освітні заходи, спрямовані на суспільство у 

галузі безпечного використання кіберпростору та інформації про виявлені 

загрози. 

Основні завдання державного сектору на міжнародному рівні:  

 участь у міжнародному реагуванні на загрози в кіберпросторі, 

насамперед у структурах НАТО та Європейського Союзу; 

 міжнародний обмін досвідом та передовими практиками з метою 

підвищення ефективності національної діяльності;  
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 вплив на транснаціональні структури приватного сектору через 

міжнародні організації;  

 обмін інформацією про вразливі місця, загрози та інциденти.  

Основні завдання приватного сектору:  

 співпраця з державним сектором у галузі протидії кіберзагрозам, 

включаючи розробку пропозицій щодо правових норм та саморегулювання 

приватного сектору, що підтримує безпеку в кіберпросторі;  

 проведення аудиту заходів та механізмів кібербезпеки з урахуванням 

стандартів безпеки, встановлених для державного сектору та просунутих серед 

суб'єктів приватного сектору, особливо схильних до кібератак; 

  співпраця з державним сектором в обміні інформацією про існуючі та 

нові загрози кібербезпеці; 

 обмін інформацією про вразливі місця, загрози та інциденти.  

 Основні завдання громадянського сектору:  

 допомога у забезпеченні національної безпеки шляхом піклування про 

системи та пристрої ІКТ, що використовуються, та самоосвіта у галузі 

кібербезпеки;  

 моніторинг запропонованих законодавчих та організаційних змін для 

забезпечення захисту прав людини, включаючи право на приватне життя в 

Інтернеті;  

 участь у соціальних ініціативах, що підтримують кібербезпеку 

Республіки Польща (волонтерство для кібербезпеки, включаючи державну 

кіберзахист).  

 Основні міжгалузеві завдання: 

 координація співпраці між суб’єктами приватного та державного 

секторів та створення механізмів обміну інформацією (відкритою та 

секретною), а також стандартів та передової практики в галузі кібербезпеки 

(наприклад, створення державними установами програм сертифікації 

безпечного апаратного та програмного забезпечення). 

Найважливішими підготовчими (підготовчими) завданнями в галузі 

кібербезпеки є впровадження та розвиток системного підходу до кібербезпеки 

в правовому, організаційному та технічному вимірах. Це дозволить захищати 

та захищати системи ІКТ, зберігаючи ефективність та гнучкість реалізації 

процесів та завдань, що виконуються із застосуванням цих систем. 35.  

Діяльність, спрямована на прийняття нових правових рішень, 

стосується, зокрема: 
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 створення основи для постійної роботи системи ІКТ, забезпечення 

прийнятного рівня безпеки, особливо для потреб підсистеми управління 

національною безпекою, включаючи оборону держави; - надання структурної 

підтримки та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт у галузі створення нових національних рішень у галузі ІКТ та 

криптології;  

 огляд та аналіз нормативно-правових актів, що існують у галузі 

кібербезпеки, з метою чіткого визначення необхідності можливих 

коригувальних та додаткових змін.  

 Польська система кібербезпеки повинна бути сформована відповідно 

до документів ЄС та НАТО, а також інших міжнародних ініціатив, щоб вона 

була внутрішньо узгодженою та сумісною із системами союзних держав та 

міжнародних організацій, членом яких є Польща (НАТО, ЄС).  

 Рада Міністрів відповідає за координацію діяльності у галузі 

кібербезпеки на стратегічному рівні. Доцільно розширити завдання та 

компетенцію існуючого на міністерському рівні допоміжного органу Ради 

Міністрів у питаннях широко зрозумілої кібербезпеки. Він повинен мати 

дорадчі, консультативні та координаційні компетенції, включаючи ті, що 

стосуються підготовки - в рамках співпраці між суб'єктами державного та 

приватного секторів та представників громадянського суспільства - 

відповідних рішень та стандартів, а також компетенції щодо координації 

міжнародної співпраці у галузі кібербезпеки. 

Зрештою, такий орган може стати частиною більш широкого 

наглядового органу з питань національної безпеки.Крок на шляху досягнення 

високої ефективності системи управління кібербезпекою має стати створення 

центрів технічної компетенції, підпорядкованих компетентним міністрам. Їх 

завданням було б забезпечити прийнятний рівень безпеки телеінформаційних 

послуг для бізнесу, електронного адміністрування та функціонування 

громадянських свобод, а також розбудови оборонного потенціалу в 

кіберпросторі.  

Як частина обслуговування та розвитку підсистеми управління 

кібербезпекою, це особливо важливо:  

 розробка та впровадження принципів та процедур (також так званих 

передових практик) управління кібербезпекою, включаючи співпрацю між 

державним та приватним секторами;  

 безперервна модернізація технічних елементів рульової підсистеми, 

включаючи впровадження безпечних засобів рульового управління; 
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 побудова незалежної комунікаційної мережі національної безпеки 

(наприклад, в рамках урядової комунікаційної мережі) та забезпечення 

національного контролю над телеінформаційними системами; 

 В рамках Стратегічного огляду національної безпеки було 

запропоновано Урядовий комітет з питань національної безпеки (при якому 

Урядовий центр національної безпеки обслуговує його в структурі Канцелярії 

Прем'єр-міністра), який міг би займатися наглядовою координацією всіх 

питань національної безпеки.  

 Підготовка (підтримка та розвиток) оперативних зв'язків системи 

кібербезпеки повинна бути спрямована на забезпечення ресурсів та 

компетенції, адекватних динамічно мінливим операційним потребам, тому 

важливо:  

 створити захисні та захисні механізми, що дозволяють швидко 

адаптуватися до змін у середовищі безпеки, дозволяючи реагувати на 

непередбачені кризові ситуації;  

 отримання здатності ефективно управляти заходами кібербезпеки; - 

забезпечення безпечного потоку інформації між оперативними ланками 

системи кібербезпеки;  

 формування здатності вести активну діяльність у віртуальному 

просторі. 
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3.3 Проблеми забезпечення інформаційної безпеки Республіки 

Польща 

Ризики у сфері кібербезпеки Республіки Польща пов'язані з прогалинами 

та слабкими місцями в системі кібербезпеки. Найбільш серйозними їх 

джерелами є:  

 нерегульовані або неналежним чином врегульовані відносини між 

окремими суб'єктами в цій системі (причиною може бути поганий зв'язок, 

відсутність обміну інформацією та неточне визначення відповідальності у 

сфері протидії кіберзагрозам);  

 правові прогалини (наприклад, щодо обов'язку повідомляти про значні 

випадки порушень безпеки ІКТ, а також зобов'язання співпрацювати у їх 

вирішенні з командами, призначеними для цієї мети)  

 Ризики в галузі кібербезпеки ускладнюються динамікою все більшого 

використання передових ІТ-систем державними установами для виконання 

завдань, що мають вирішальне значення для функціонування держави та 

суспільства.  

 Особливо високі ризики пов'язані з використанням для національної 

безпеки (військової, невійськової, зовнішньої та внутрішньої) 

висококомп'ютеризованих технічних систем іноземного виробництва, 

особливо бойових та допоміжних систем (включаючи автоматизовані системи 

управління та управління), без отримання доступу до вихідних кодів їх 

програмне забезпечення, що гарантує ІТ-домінування (контроль) над ними.  

 Значним джерелом ризиків є чутливість систем ІКТ державного 

управління до можливих дій, що обмежують доступність та цілісність та 

порушують конфіденційність оброблюваних у них даних. Це також стосується 

відсутності ефективної безпеки ІКТ та планів відновлення ефективності цих 

систем. 

Джерелом ризиків може бути недостатнє фінансування команд, 

призначених для координації реагування на комп’ютерні інциденти на 

національному рівні, а також недостатнє фінансування впровадження заходів 

безпеки для діючих систем ІКТ.  

Ризики для кібербезпеки Республіки Польща можуть бути пов’язані зі 

структурою власності приватних операторів та постачальників послуг ІКТ 

(особливо у випадку транснаціональних структур з іноземними центрами 

прийняття рішень), що обмежує вплив держави на їх функціонування.  

Діяльність, яка може становити ризик, особливо з точки зору суб’єктів 

господарювання та громадян, включає можливі спроби запровадити 
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організаційні зміни та нормативні акти у сфері кібербезпеки без забезпечення 

необхідного діалогу та соціальних консультацій. Це може спричинити 

протидію громадськості, мотивоване побоюванням щодо порушень прав 

людини чи економічної свободи.  

Дедалі ширший розвиток кіберпростору може становити ризик 

відсутності соціального визнання для раціонального визначення межі між 

свободою особистості та захистом індивідуальних прав у віртуальному світі та 

застосування заходів щодо забезпечення прийнятного рівня безпеки, що може 

спричинити труднощі при впровадженні нових, ефективних систем безпеки в 

кіберпросторі.  

Можливості у галузі кібербезпеки створюються науковим потенціалом 

Республіки Польща в галузі інформаційно-математичних наук, що дає 

можливість розробляти національні системи кібербезпеки та криптології, 

включаючи криптографію, забезпечуючи суверенний контроль над 

державними системами ІКТ.  

Як можливість слід назвати зростаючу обізнаність щодо кібербезпеки як 

серед громадян, так і серед приватних структур, які все частіше позитивно 

ставляться до співпраці з державними структурами у цій галузі.  

Розвиток ІКТ та Інтернету призводить до появи нових зовнішніх загроз, 

таких як кіберкризи та кіберконфлікти із залученням державних та 

недержавних структур, включаючи загрозу кібервійни. Сьогодні операції у 

віртуальному просторі є невід’ємною частиною класичних політико-

військових криз та конфліктів (війн) у межах їх гібридного характеру. 

Важливою зовнішньою загрозою в кіберпросторі є кібершпіонаж, 

пов’язаний із діяльністю служб іноземних держав та недержавних структур, 

включаючи терористичні організації, з використанням спеціалізованих 

інструментів та спрямованих на отримання доступу до даних, чутливих до 

функціонування державних структур.  

Джерелами загроз у кіберпросторі є також екстремістські та 

терористичні організації та організовані транснаціональні злочинні 

угрупування, напади на яких у кіберпросторі можуть мати ідеологічну, 

політичну, релігійну, ділову та кримінальну основи.  

Ризики можуть виникати, особливо у співпраці з союзниками та 

міжнародними партнерами, через неадекватне визначення або відсутність 

загальних юридичних визначень (концептуальних категорій) явищ та процесів 

у кіберпросторі, а також завдань та діяльності у сфері кібербезпеки. Це 

головним чином стосується визначення кіберконфлікту та кібервійни. Ризики 
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також можуть бути наслідком відсутності належної симетрії (взаємності) у 

співпраці з іншими міжнародними структурами.  

Шансом посилити кібербезпеку Республіки Польща є використання 

потенціалу, що випливає з членства Польщі в союзних структурах оборони та 

кіберзахисту (НАТО, ЄС), залучення до роботи міжнародних організацій, 

орієнтованих на потреби держави, діяльність на форумі органів, що 

займаються безпекою кіберпростору, а також двосторонні співпраця з більш 

розвиненими країнами у питаннях кібербезпеки. 
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ВИСНОВКИ 

Отже, основними викликами безпеці інформаційних інфраструктур ЄС 

є некоординовані національні підходи до безпеки інформаційних 

інфраструктур; відсутність на європейському рівні партнерства між 

державним та приватним секторами; обмежені можливості ЄС щодо 

раннього попередження та реагування на безпекові інциденти, зумовлені 

нерівномірністю розвитку систем моніторингу і сповіщення про інциденти 

у країнах-членах, нерозвиненістю міждержавного співробітництва та обміну 

інформацією щодо цих проблем; відсутність міжнародного консенсусу щодо 

пріоритетів у реалізації політики захисту критичної інформаційної 

інфраструктури. 

Ознайомившись із законодавчою базою щодо забезпечення 

інформаційної безпеки у Республіці Польща, встановили, що держава 

демонструє послідовну державну політику боротьби із кіберзагрозами. 

Для забезпечення захищеності, попереджуваності, стійкості 

і стабільності мережевих та інформаційних систем Республіка Польща 

створила ряд агенцій, як в межах функціонування ЄС, так і виключно 

національно зацікавлених, які ведуть активну боротьбу зі злочинністю 

в режимі он-лайн. 

В процесі виконання роботи було проведено такі роботи: 

 досліджено теоретико-концептуальні основи інформаційної політики  

 проаналізовано сутність і основні підходи до визначення 

інформаційної політики 

 наведено основні завдання інформаційної політики  

 з’ясовано роль та місце інформаційної політики в сучасному світі 

 проаналізовано інформаційну політику Республіки Польща  

 наведено зміст інформаційної політики Республіки Польща  

 проаналізовано особливості інформаційної політики Республіки 

Польща  

 проаналізовано основні проблеми реалізації інформаційної політики 

Республіки Польща  

 проаналізовано інформаційну безпеку Республіки Польща  

 з’ясовано суть інформаційної безпеки Республіки Польща на основі 

документів 

 проаналізовано направленість інформаційної безпеки Республіки 

Польща  

 проаналізовано проблеми забезпечення інформаційної безпеки 

Республіки Польща 
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