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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
Процеси постійних змін, удосконалення та усклад#

нення сучасного суспільства, яке живе та розвивається
в умовах загальної інформатизації й глобалізації, акту#
алізують етичну складову відносин між державою та її
громадянами в усіх сферах життєдіяльності. Проблема#
тика такої взаємодії в інформаційній сфері є надзвичай#
но важливою, оскільки по відношенню до інших вона є
основною, адже саме на інформаційному рівні вона і
відбувається. Етична складова цих процесів набуває сьо#
годні особливого значення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За останніх кілька років у науковій літературі з дер#

жавного управління з'явилася низка досліджень, при#
свячених етичним і моральним складовим роботи органів
державної влади та місцевого самоврядування, діяль#
ності державних службовців та посадових осіб. Разом з
тим, процеси інформаційної взаємодії громадян і дер#
жави з позицій етики залишаються малодослідженими.
Наявні окремі наукові розвідки з цих питань, проведені
українськими науковцями#філософами та політолога#
ми [1; 2; 3; 4; 5;  9], наукові публікації зарубіжних дос#
лідників [10; 11; 12].
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ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Етичні цінності, в оволодінні якими полягає процес
формування етичної культури особистості, суспільства,
видаються доволі простими: доброта і людяність, обо#
в'язок і совість, чесність і порядність, свобода і неза#
лежність. Вони завжди були предметом наукових досл#
іджень і постійних дискусій. Етичні аспекти забезпечен#
ня доступу громадян до інформації, що становить сус#
пільний інтерес, — питання, що потребують більш де#
тального вивчення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Основним завданням статті є дослідження етичних

аспектів забезпечення доступу громадян України до
інформації, яка становить суспільний інтерес (публіч#
ної інформації).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах розвитку інформаційного сус#
пільства інформація перетворилася на вихідний і кінце#
вий продукт праці — вона збирається, підлягає обробці
та розповсюдженню; вона вже стала товаром, що про#
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дається і купується, а побудована на її основі інформа#
ційна система — спинним хребтом сучасного суспіль#
ства [9, с. 7].

На початку 2011 року кожен громадянин України
одержав право на доступ до інформації, яка становить
суспільний інтерес і знаходиться у володінні суб'єктів
владних повноважень та інших розпорядників публіч#
ної інформації, одночасно із набуттям чинності закону
України "Про доступ до публічної інформації". Згідно
з ним, публічною вважається інформація відображена
та задокументована будь#якими засобами та на будь#
яких носіях, яка:

— була отримана в процесі виконання суб'єктом
владних повноважень чи іншими розпорядниками своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством;

— була створена в процесі виконання суб'єктом
владних повноважень чи іншими розпорядниками своїх
обов'язків, передбачених чинним законодавством;

— знаходиться у володінні суб'єкта владних повно#
важень чи інших розпорядників публічної інформації
[8].

Згідно з цим загальним визначенням, яке міститься
у згаданому законі, до категорії публічної можна відне#
сти будь#яку інформацію, дані, з якими суб'єкт владних
повноважень чи інший розпорядник безпосередньо пра#
цює (подекуди усю наявну в організації інформацію).
Разом з тим, за результатами моніторингу українсько#
го законодавства у сфері доступу до публічної інфор#
мації встановлено, що:

— розпорядники інформації самостійно визначають
категорію інформації, яка знаходиться у їхньому во#
лодінні: публічна або з обмеженим доступом (з її роз#
поділом на конфіденційну, таємну і службову) [7];

— розпорядники інформації самостійно визначають
структурний підрозділ або відповідальну особу з питань
запитів на інформацію [6], які самостійно реєструють,
опрацьовують та відповідають на інформаційні запити.
До підготовки відповіді на інформаційні запити можуть
залучатися структурні підрозділи розпорядника інфор#
мації, причому остаточну відповідь формують спец#
іальні структурні підрозділи, відповідальні за доступ до
публічної інформації;

— окрім структурного підрозділу або відповідаль#
ної особи з питань запитів на інформацію до підготов#
ки відповіді на інформаційні запити, можуть залучати#
ся структурні підрозділи розпорядника інформації, при#
чому остаточну відповідь формують структурні підроз#
діли, у володінні яких перебуває запитувана інформа#
ція;

— запитувачі інформації мають право звертатися
безпосередньо до структурних підрозділів, у володінні
яких перебуває публічна інформація, які, у свою чергу,
готують відповіді на інформаційні запити.

У процесі роботи з інформацією, яка становить сус#
пільний інтерес, виникає чимало питань, пов'язаних з
організацією доступу до неї. Одним із найбільш акту#
альних є етичний аспект такого доступу, який стосуєть#
ся як самого механізму його забезпечення, так і самої
інформації, яка становить публічний інтерес. Побудова
етики інформаційного простору вимагає віднаходжен#
ня фундаментальних, спільноспоріднених та самоорга#
нізуючих цінностей. Саме таке завдання виконує інфор#
маційна етика [4, с. 8].

Словосполучення "інформаційна етика" з'явилося у
1980#х роках минулого століття і стосувалося етичних
аспектів використання інформаційних ресурсів, потім —
інформаційних продуктів (1990#ті рр.), пізніше — інфор#
маційного середовища (середина 1990#х рр.) і перетво#
рилася на макроетику (2000#ні рр.) [12, c. 5—14].

Інформаційна етика — поняття, яке знаходиться на
перетині багатьох інших сфер: біоетики, натуралістич#
ної, військової, технічної етики, етики засобів масової
інформації, наукової етики, етики народного господар#
ства, політичної, юридичної, медичної етики [10]. Пред#

метом вивчення інформаційної етики є моральність
інформаційного суспільства, в умовах якого тепер живе
світ. Вона досліджує те, як суспільство, розробляючи
та використовуючи інформаційні й комунікаційні тех#
нології, нові технічні засоби роботи з інформацією, да#
ними, поводиться або має поводитися з точки зору мо#
ралі. Разом з тим, відмінною рисою інформаційної ети#
ки є те, що вона стоїть осторонь інших теорій етики,
адже вона зосереджена на сутності інформації, інфор#
маційних процесах [5, c. 301].

У питаннях моральної оцінки дій в інформаційній
сфері неодмінно постає проблема вільного здійснення
вчинків та їхніх мотивів. Процеси інформатизації по#
винні регулюватися державою за допомогою встанов#
лення загальнообов'язкових правил, у яких враховують#
ся моральні орієнтири, потреби й запити громадянсь#
кого суспільства. Досить важливим у зв'язку з цим є
розуміння того, що громадянське інформаційне сус#
пільство як суспільний ідеал є ціннісним орієнтиром, що
задає вектор розвитку соціальних систем на сучасному
етапі [2, c. 55].

Інформаційна етика, передусім, стосується таких
основних сфер суспільного буття:

— забезпечення суспільної та індивідуальної безпе#
ки;

— забезпечення приватності;
— забезпечення анонімності, нерозголошення

інформації, яка стосується кожної конкретної особи;
— забезпечення цілісності даних;
— зручність, практичність і простота доступу до

інформації та її використання;
— зловживання інформацією, недостовірне її трак#

тування, перекручування;
— моніторинг і аудит тощо.
Інформаційна етика базується на загальнолюдських

цінностях, суспільній моралі. Власне, основними мо#
ральними принципами, з урахуванням яких і сформува#
лося предметне поле інформаційної етики, є:

— "privacy" (таємниця приватного життя): право
людини на автономію й свободу в приватному житті,
право на захист від посягання з боку органів державної
влади, інших людей. Особливої уваги цей принцип на#
буває в умовах формування численних баз і банків да#
них, в яких містяться дані про особу; додержання ви#
мог конфіденційності наданої інформації;

— "асcuracy" (точність): неухильне дотримання
інструкцій з експлуатації інформаційних систем та об#
робки інформації, чесне, відповідальне ставлення до
власних посадових обов'язків;

— "property" (приватна власність): недоторканність
приватної власності щодо інформації, даних, забезпе#
чення норм авторського права, інтелектуальної влас#
ності;

— "асcessibility" (доступність): право громадян на
інформацію, доступ кожного суб'єкта суспільства до
інформаційних технологій і до будь#якої потрібної йому
відкритої (дозволеної) інформації у будь#який час і в
будь#якому місці [3].

Л. Флоріді визначає чотири основних цінності ін#
формаційної етики:

1) модальні;
2) гуманітарні;
3) пояснюючі;
4) конструктивістські.
Модальний клас властивостей включає такі цін#

ності, як логічна та практична ймовірність, фактична
наявність. Наступний, гуманітарний клас властивостей,
стосується стійкості, стабільності, безпеки, надійності,
достовірності, конфіденційності, вживаності, відпові#
дності, чесності, повноти та достатності. Клас пояс#
нюючих якостей містить такі поняття, як придатність,
доступність і недоступність інформації, можливість та
простота її використання, систематичність інформації.
В останній, конструктивістський клас, вводяться такі
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категорії, як моральність інформації, можливість
удосконалення, оновлення, а також виправлення [11,
с. 46].

Законом України "Про доступ до публічної інфор#
мації" визначено, що публічна інформація є відкритою,
а серед основних принципів забезпечення такого дос#
тупу законодавець визначає відкритість та прозорість
діяльності суб'єктів владних повноважень, які, на нашу
думку, можна вважати основоположними в процесі за#
безпечення доступу до публічної інформації. Від#
критість та прозорість діяльності суб'єктів владних по#
вноважень втілюються в наявності інформації щодо
процедур надання певних адміністративних послуг, пе#
реліків документів для їх отримання, відповідальних
осіб тощо. Вони передбачають вироблення ефективних
методів роботи, за допомогою яких громадянам на#
дається вся необхідна їм інформація, вони отримують
доступ до найсуттєвішої інформації, що стосується
функціонування будь#якої організації чи установи.
Серед інших принципів забезпечення доступу до пуб#
лічної інформації законодавець визначає вільне отри#
мання та поширення інформації, принцип рівноправ#
ності.

Розглядаючи основні принципи забезпечення дос#
тупу громадян України до публічної інформації та по#
рівнюючи їх із основними цінностями інформаційної
етики, про які йшлося вище, можна констатувати, що
вже сьогодні на законодавчому рівні сформовано знач#
не підгрунтя (основу) в забезпеченні доступу громадян
України до публічної інформації, в якому враховують#
ся основні моральні принципи, які становлять предмет#
не поле концепції поняття "інформаційної етики".

У контексті висловленого актуалізується питання
про моральний аспект використання наданої суб'єктом
владних повноважень інформації зацікавленим грома#
дянам, організаціям чи установам. Статтею 19 закону
України "Про доступ до публічної інформації" визна#
чено, що зацікавлена особа (запитувач) має право звер#
нутися до розпорядника інформації із запитом на
інформацію незалежно від того, стосується ця інфор#
мація його особисто чи ні, без пояснення причини по#
дання запиту [8]. Отже, розпоряднику інформації не
відомо, для чого і з якою метою буде використана нада#
на ним запитувачам інформація.

У зв'язку з цим важливого значення набувають пра#
вила і норми поведінки, яких мають дотримуватися всі,
хто збирає, опрацьовує та поширює інформацію, що має
суспільний інтерес. Це, насамперед, внутрішні переко#
нання окремих осіб, їхнє власне розуміння того, що
можна і чого не можна роботи. При цьому обов'язково
повинні враховуватися інтереси всього суспільства і
окремих його соціальних груп. Такі норми і правила
складаються в кожному суспільстві протягом багатьох
років і залежать передусім від звичаїв і традицій, що
склалися історично, менталітету. Більшість етичних пра#
вил і норм поведінки лягли в основу створення числен#
них регламентів і кодексів окремих професійних соці#
альних груп суспільства: журналістів, лікарів, бібліоте#
карів, державних службовців тощо, що зумовило появу
поняття "професійна етика". Як система норм профес#
ійна етика є кодексом правил, що визначає поведінку
окремих соціальних груп суспільства в процесі їх служ#
бової діяльності. Ці норми відповідають чинним зако#
нам та відомчим нормативним документам, професійним
знанням, стосункам у колективі, глибокому усвідомлен#
ню моральної відповідальності за виконання професій#
них обов'язків.

Професійна етика, як і етика взагалі, не розроб#
ляється, а виробляється поступово в процесі повсякден#
ної спільної діяльності людей. Професійна етика сис#
тематизує накопичений в процесі історичної практики
досвід, характерний для певного виду діяльності, уза#
гальнює його і удосконалює у міру вдосконалення цьо#
го виду діяльності.

ВИСНОВКИ
Результатом проведеного дослідження став аналіз

нормативно#правового регулювання забезпечення до#
ступу громадян України до інформації, що становить
суспільний інтерес (публічної інформації) з позицій
моральності. Здійснений аналіз дав змогу охарактери#
зувати поняття "інформаційної етики" як концепції, що
сформувалася за останні десятиліття в умовах перехо#
ду до інформаційного суспільства; наведено її основні
цінності, принципи та особливості. Доведено, що в
інформаційному законодавстві України з питань досту#
пу до публічної інформації враховано основні етичні
аспекти його забезпечення. Подальші наукові розвідки
за цим напрямом можуть бути спрямовані на досліджен#
ня моральних аспектів застосування публічної інфор#
мації в процесі професійної діяльності окремих соціаль#
них груп суспільства.
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