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До читачів
журналу “Інформація і право”
Шановні читачі!
До числа найважливіших і ключових проблем сучасності відносяться питання
виникнення, природи та сутності інформації, її впливу на людину і суспільство,
розвитку інформаційних технологій, соціальних комунікацій,
їх впровадження у діяльність людини, пов’язані з ними
правові, соціально-економічні, політичні та інші процеси.
Особливої ваги нині набуває розбудова в Україні та світі
“інформаційного

суспільства”,

свідченням

чого

є

проголошення Президентом України 2011 року Роком освіти
та інформаційного суспільства.
Теоретичне осмислення цих проблем – об’єктивна
потреба

і

необхідна

передумова

подальшого

цивілізації та науково-обґрунтованого

розвитку

управління процесами сталого розвитку

суспільства і держави. Насамперед, це пов’язано зі зміною стилю мислення, поглядів, а
подекуди й поведінки мільйонів громадян різних країн, що обумовлені впливом
сучасних досягнень науки та стрімким розвитком інформаційних технологій. За цих
умов вкрай актуальними постають фундаментальні зміни сучасної гуманітарної
парадигми, соціальних комунікацій і соціального управління та проблеми розуміння
нових інформаційних відносин, ролі й місця права і правової науки в умовах розвитку
глобальних інформаційних процесів.
Вітчизняними

та

іноземними

вченими

активно

досліджуються

розвиток,

взаємозв’язки та взаємовплив базових концепцій різних наукових напрямків і шкіл
(загальної теорії систем, інформатики, кібернетики, сінергетики та ін.) на зміни в
уявленні й розумінні правового статусу і правового простору життя та діяльності
людини в інформаційному суспільстві. Широко вивчаються взаємозв’язки правових
проблем постіндустріального суспільства зі змінами традиційних уявлень про право як
про ідеали справедливості, механізм захисту прав, свобод та безпеки людини, із
реальними особливостями нормативних систем різних держав, котрі часто закріплюють
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ті чи інші форми нерівності в доступі до інформації, обмеження прав громадян в
інформаційній сфері тощо. За цих умов актуальною також постає проблема пошуку
балансу між потребою суспільства і держави в інформаційній безпеці та потребою в
забезпеченні прав і свобод людини і громадянина в інформаційній сфері.
З огляду на викладене реалізація нової ідеї щодо заснування міжгалузевого
фахового наукового видання “Інформація і право” є вчасним і актуальним заходом
розвитку сучасної наукової думки. На наш погляд, це видання має декілька важливих
особливостей.

По-перше,

інноваційна

міжгалузева

спрямованість журналу має

висвітлювати результати досліджень в галузі юридичних наук, соціальних комунікації і
технічних наук через призму гуманітарних і технологічних проблем розбудови
інформаційного суспільства та юридичного оформлення і врегулювання його основних
складових. По-друге, позитивною виглядає влучна ідея об’єднання провідних вчених у
різних сферах інформаційної діяльності у складі єдиної редакційної колегії журналу.
По-третє, поява цього видання є наочним прикладом інтеграції фундаментальної
академічної та вузівської науки в особі засновників журналу – Науково-дослідного
центру правової інформатики з правами науково-дослідного інституту Національної
академії

правових

наук

України,

Національної

бібліотеки

України

імені

В.І. Вернадського Національної академії наук України та Відкритого міжнародного
університету розвитку людини “Україна”.
Усе

зазначене

сприятиме

започаткуванню

комплексної

наукової

дискусії

вітчизняних та іноземних вчених з актуальних інформаційно-правових проблем сучасної
України та світової спільноти.
Президент
Національної академії правових наук України,
академік НАН України
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