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До читачів  

журналу “ Інформація і право”  
 
 

Шановні читачі! 
 

Сучасний світ наприкінці XX – на початку ХХІ століття зазнав радикальних 

політичних, економічних, соціальних, духовних, технологічних, екологічних змін. 

Людство зіткнулося з цілою низкою небачених раніше 

глобальних проблем, зокрема, таких, як проблеми 

виживання, системної трансформації і розвитку. 

Особливий характер новітніх глобальних 

трансформаційних процесів зумовлює потребу їх 

глибокого осмислення з метою подальшої оптимізації 

суспільного розвитку. Без розуміння глобальних 

проблем не можна кваліфіковано підійти до 

формування національних цілей і стратегій та 

сподіватись на безпечний розвиток у майбутньому. 

У цьому контексті заслуговують на підтримку слова Михайла Драгоманова, який у 

далекому XIX столітті писав, що “уся практична мудрість людська може бути в тому, 

щоби вбачити напрямок руху світового, його міру, закон і послужитись тим рухом”. 

Сьогодні, на початку XXI століття, ці слова залишаються актуальними для України, 

перед якою після здобуття незалежності постала важлива і складна проблема адаптації 

та інтеграції в сучасному світі. Як і решта держав, Україна не може вирішити власні 

проблеми без врахування впливу глобальних факторів, викликів і загроз. 

В умовах інформаційної революції, що відбулася в Україні та світі в останні 

десятиліття, однією з ключових особливостей світового соціально-економічного 

прогресу є зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Широке 

впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій і систем, удосконалення техніко-

технологічних засобів збирання, зберігання, використання та поширення інформації 

призвели до стрімкого розвитку інформаційних відносин, розбудови інформаційного 

суспільства та формування світового інформаційного простору.  
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Ми маємо справу з інформацією на кожному кроці: в інформаційних технологіях, 

системах управління і зв’язку, в мовах, в інформаційних системах живих клітин. Тому 

заслуговують на увагу висновки сучасної науки, що інформація є однією з 

фундаментальних, універсальних та основоположних величин, які становлять основу 

світобудови. 

Водночас поряд з позитивними надбаннями процеси інформаційної глобалізації 

призвели до виникнення новітніх викликів і загроз безпеці людини, суспільства і 

держави, зокрема, створення інформаційної зброї, поширення інформаційних операцій і 

воєн, інформаційно-психологічного маніпулювання свідомістю людини, інформаційних 

впливів, які руйнують соціокультурні цінності народу.        

За таких умов перед Україною як суверенною державою та суб’єктом 

міжнародного права постає низка новітніх завдань, що потребують всебічного 

наукового опрацювання. До основних із них слід віднести комплекс теоретичних та 

прикладних проблем становлення і розвитку інформаційних відносин, інформаційної 

діяльності, соціальних комунікацій та інформаційного права, інформатики та 

інформатизації, міжнародних і державно-правових проблем інтеграції  у світовий 

інформаційний простір, забезпечення інформаційної безпеки та інформаційного 

суверенітету України.  

Переконаний, що заснування й видання загальнодержавного фахового журналу 

“ Інформація і право” за участю Національної бібліотеки України імені                            

В.І. Вернадського, Науково-дослідного центру правової інформатики Національної 

академії правових наук України та Вищого навчального закладу “Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини “Україна” є наочним прикладом інтеграції 

науки і освіти, сприятиме висвітленню результатів фундаментальних і прикладних 

міжгалузевих і міждисциплінарних наукових досліджень в інформаційній сфері, 

розвиткові правової та інформаційної культури в Україні. 
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