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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства є помітним зростання
значимості інформації в суспільних відносинах. Продовжує
формуватися та розвиватися інформаційне суспільство, у якому
стрімко зростає роль права як головного механізму регулювання
суспільних і, зокрема, інформаційних відносин. Відтак вивчення
навчальної дисципліни «Інформаційне право» є важливим
компонентом навчального плану для студентів напряму підготовки
«Правознавство». Курс спрямований на надання студентам знань з
питань правового регулювання відносин, що виникають у сфері
формування та обігу інформації в Україні. Як навчальна дисципліна
інформаційне право – це комплекс знань, що подаються для вивчення
теорії і практики регулювання суспільних відносин, об’єктом яких є
інформація.
Предметом навчальної дисципліни «Інформаційне право» є
врегульований нормативними актами комплекс суспільних відносин,
об’єктом яких є інформація, у тому числі щодо доступу до інформації,
захисту інформації, регулювання інформаційних відносин у сфері
масової інформації, у сфері державної таємниці, комерційної таємниці
та персональних даних тощо.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається
її комплексним характером, тісним зв’язком з комплексом базових та
гуманітарних, а також фахових спеціальних дисциплін. Міжгалузевий
зв’язок інформаційного права визначається за юридичною доктриною
поділу права на галузі права як міжгалузевий комплексний інститут
(або галузь) між конституційним, адміністративним, цивільним,
трудовим та кримінальним правом.
Інформаційне право тісно переплітається з іншими міжгалузевими
комплексними інститутами: правом власності та його складовою –
правом
інтелектуальної
власності;
патентним
правом
на
інтелектуальну промислову власність; авторським правом тощо.
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основних
положень правового регулювання інформаційних відносин, з’ясування
основних прав та обов’язків учасників інформаційних відносин,
принципів інформаційного права, усвідомлення значення норм права,
що регулюють пошук, одержання, виробництво та поширення
інформації, нерозривний зв’язок норм права з їх практичним
застосуванням відповідними органами.
Завдання вивчення інформаційного права визначаються його
специфічним значенням у процесі підготовки фахівців напряму
підготовки «Правознавство». Наголос робиться на здобутті
студентами узагальнених, систематизованих знань та вмінь,
необхідних у їх майбутній практичній діяльності за фахом.
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Опанування курсу повинно надати можливість студентам
зорієнтуватися у масиві інформаційного законодавства у разі
виникнення відповідної потреби. Таким чином, основні завдання
вивчення навчальної дисципліни передбачають:
– ознайомлення з найважливішими джерелами інформаційного
права;
– засвоєння
принципів
інформаційного
права
і
вміння
використовувати їх зміст при розв’язанні конкретних завдань;
– набуття досвіду роботи з відповідними юридичними документами;
– формування правової культури у сфері інформаційної діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Інформаційне право» студенти
повинні:
знати:
– основні принципи правового регулювання інформаційних
відносин в Україні, загальні засади державної інформаційної
політики;
– принципи інформаційної діяльності в Україні, основні
нормативно-правові акти та їх положення, якими вона
регламентується;
– основні види інформаційної діяльності та загальні засади їх
правового регулювання;
– засади регулювання відносин у сфері діяльності засобів масової
інформації;
– принципи правового регулювання відносин щодо інформації
різних правових режимів (відкритої, державної таємниці,
конфіденційної інформації, комерційної таємниці, персональних
даних);
– основні права та обов’язки учасників інформаційних
правовідносин, зокрема права та обов’язки громадян та
юридичних осіб приватного права в інформаційній сфері.
уміти:
– орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що
регулюють інформаційні відносини в Україні, правильно
визначати нормативні акти і положення, що підлягають
застосуванню у конкретній ситуації;
– застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.
Структура науки і навчальної дисципліни «Інформаційне право»
визначається з позицій системного підходу з урахуванням положень,
розроблених наукою. Обсяг тем для вивчення визначається на основі
часу, виділеного для цієї дисципліни відповідно до робочого
навчального плану.
Система інформаційного права як науки перебуває у стадії
формування та розвитку. Структурно, відповідно до традицій
юридичної науки, вона має включати три частини (три модулі):
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Модуль 1 –
«Загальні
засади
правового
регулювання
інформаційних відносин» – становлять питання загальних засад
правового регулювання інформаційних відносин, що стосуються
визначення основних понять та категорій інформаційних
правовідносин, суб’єктів та об’єктів інформаційних правовідносин,
принципів інформаційних правовідносин, системи правового
регулювання інформаційних правовідносин, провідних інститути
інформаційних правовідносин.
Модуль 2 – «Особливості правового режиму окремих видів
інформації» – включає питання, спрямовані на дослідження окремих
визначених та структурованих особливих інститутів інформаційних
правовідносин, норми яких регулюють питання обігу певних видів
інформації, що характеризуються специфічним правовим режимом.
Модуль 3 – «Правове регулювання інформаційних відносин в
окремих сферах діяльності» – складають теми, спрямовані на
опанування правового регулювання окремих видів діяльності,
пов’язаної зі збиранням, обробкою, зберіганням, використанням та
розповсюдженням інформації.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться На вивчення
навчальної дисципліни відводиться 144 години, 4 кредити ЄКТС.
Навчальна
програма
дисципліни
«Інформаційне
право»
затверджена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» (Протокол № _
від __ __________ 201_ р.).
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Тема 1. Поняття інформаційного права та його джерела.
Поняття, зміст та сутність інформаційного права. Історія розвитку
інформаційного права. Концептуальні підходи щодо формування
змісту інформаційного права.
Інформаційна цивілізація: позитивні та негативні сторони. Поняття,
сутність та співвідношення категорій «інформаційне суспільство»,
«кіберцивілізація»,
«комп’ютеризація»
та
«інформатизація».
Взаємозв’язок інформатики та права.
Інформаційні права і свободи. Суспільні відносини, які
регулюються інформаційним правом. Методи інформаційного права.
Принципи інформаційного права. Суб’єкти інформаційного права:
загальна характеристика. Система інформаційного права та його місце
в системі права України. Перспективи розвитку інформаційних
правовідносин.
Інформаційне право як система норм, які регулюють суспільні
відносини в інформаційній сфері. Загальна характеристика
інформаційно-правових норм.
Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. Місце
інформаційного права в юридичній науці.
Джерела інформаційного права: загальна характеристика. Види
джерел
інформаційного
права.
Структура
інформаційного
законодавства: інформаційно-правові норми міжнародних актів,
інформаційно-правові норми Конституції України, нормативні акти
галузі інформаційного законодавства, інформаційно-правові норми у
складі інших галузей права (загальна характеристика).
Види актів галузі інформаційного законодавства: акти, які
формують систему інформаційного законодавства, та акти, які
регулюють окремі напрями згідно із загальними принципами
інформаційного права. Законодавство про здійснення права на пошук,
отримання та споживання інформації. Законодавство про цивільний
обіг інформації. Законодавство про формування інформаційних
ресурсів,
підготовку
інформаційних
продуктів,
надання
інформаційних послуг. Законодавство про створення та застосування
інформаційних систем та інших інформаційних технологій.
Законодавство про інформаційну безпеку. Законодавство про
інтелектуальну власність. Законодавство про авторські та суміжні
права. Законодавство про засоби масової інформації. Законодавство
про бібліотечну справу, архівні фонди та архіви. Законодавство про
державну, комерційну таємницю та персональні дані.
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Окремі норми інформаційного права у складі нормативно-правових
актів інших галузей.
Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти.
Теорія інформації щодо розуміння суспільних відносин та її основні
положення. Соціальні аспекти інформаційних відносин: психологічний,
економічний, правовий, управлінський, кібернетичний.
Поняття,
сутність,
зміст
інформаційних
правовідносин.
Класифікація інформаційних правовідносин, їх види.
Аспекти інформаційних правовідносин щодо провідних галузей
права: конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального.
Принципи інформаційних правовідносин. Мова інформаційних
правовідносин.
Учасники
(суб’єкти)
інформаційних
правовідносин,
їх
класифікація. Види суб’єктів інформаційних правовідносин за
правовим статусом. Види суб’єктів інформаційних правовідносин
щодо суспільної організації: приватні (фізичні) особи як суб’єкти
інформаційного права; суспільні формування (громадські організації)
як суб’єкти інформаційного права; приватні юридичні особи
(юридичні особи, засоби масової інформації, органи місцевого
самоврядування) як суб’єкти інформаційного права; держава та її
органи як суб’єкт інформаційного права.
Інформаційне забезпечення фізичних та юридичних осіб органами
державної влади та місцевого самоврядування. Інформаційні служби
органів державної влади та місцевого самоврядування.
Інформаційний суверенітет держави. Гарантії інформаційного
суверенітету України.
Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші права,
закріплені за фізичними та юридичними особами за українським
законодавством. Межі інформаційних прав людини в Україні.
Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові
режими інформаційних ресурсів.
Поняття та сутність об’єктів інформаційних правовідносин, їх
види. Інформація як основний об’єкт інформаційних правовідносин.
Юридичні особливості інформації. Інформація як вид власності.
Підстави виникнення права власності на інформацію. Поняття
інформатизації.
Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані»,
«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах.
Особливості застосування їх у нормативних актах суб’єктами
правотворчості в Україні. Види інформації за галузями застосування,
її зміст. Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах.
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Класифікація інформації за правовим режимом доступу. Технічні
засоби та технології як об’єкти в інформаційних відносинах. Бази
даних та знань як об’єкти інформаційних відносин. Інформатизація як
об’єкт інформаційних правовідносин.
Поняття та сутність інформаційних ресурсів. Державна інформаційна
політика як об’єкт правовідносин. Інформаційна культура як об’єкт
правовідносин. Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин.
Класифікація об’єктів інформаційних правовідносин за сферами
законодавчого регулювання. Честь, гідність та ділова репутація як
об’єкти інформаційного права. Засоби масової інформації як об’єкт
інформаційних правовідносин. Архівна, бібліотечна та видавнича
діяльність як об’єкти інформаційних правовідносин. Реклама, піар,
недобросовісна конкуренція, інформаційна боротьба як об’єкти
інформаційних правовідносин. Комп’ютерні програмні продукти:
поняття, сутність, класифікація.
Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ
до інформації.
Поняття доступу громадян до інформації. Міжнародно-правові
гарантії реалізації права на доступ до інформації. Національне
законодавство, що регулює порядок доступу до інформації.
Право на звернення щодо надання інформації. Доступ до правової
інформації. Доступ до екологічної інформації. Інформаційні права
громадян як суб’єктів виборчого процесу.
Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації.
Інформаційний запит та звернення громадян. Порядок надання
інформації за запитами, усними та письмовими зверненнями
громадян. Плата за послуги з надання інформації. Правові підстави
відмови громадянам у доступі до інформації. Оскарження рішень, дій
чи бездіяльності щодо порушення права громадян на доступ до
інформації.
Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне
управління у сфері інформаційних відносин.
Поняття державного управління у сфері інформаційних відносин.
Суть, цілі та об’єкти державного управління у сфері інформаційних
відносин.
Органи державного управління у сфері інформаційних відносин.
Повноваження органів державного управління у сфері інформаційних
відносин.
Загальні напрями державної інформаційної політики України.
Державна політика в таких сферах, як правове регулювання діяльності
засобів масової інформації, створення інформаційних систем та
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інформаційних технологій, інформаційної безпеки, бібліотечної
справи.
Конституційне визначення функцій держави в суспільних
інформаційних відносинах. Конституційне визначення ролі держави в
регулюванні інформаційних відносин в Україні. Конституційні
гарантії держави щодо здійснення прав і свобод суб’єктів
інформаційних відносин.
Система адміністративно-правового регулювання та організації
інформаційних відносин. Принципи адміністративного права щодо
регулювання інформаційних відносин. Система державних органів
влади, які здійснюють державну політику щодо регулювання
інформаційних відносин в Україні. Адміністративно-правове
регулювання діяльності державних організаційних структур, які
здійснюють функцію організації інформаційних відносин.
Органи державної виконавчої влади, в яких функція регулювання
інформаційних відносин визначальна (провідна). Державне
управління інформатизацією в Україні. Галузеве регулювання
суспільних інформаційних відносин в Україні.
Місце і роль юридико-технічних норм в регулюванні та управлінні
інформаційними відносинами (технічні стандарти, регламенти,
рекомендації, положення тощо).
Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист
інформації.
Історія формування категорій національна безпека та «національні
інтереси». Поняття національних інтересів та національної безпеки.
Поняття та правові засади інформаційної безпеки України.
Конституційне визначення способів захисту в інформаційних
правовідносинах: право на самозахист в інформаційних відносинах;
право на юридичну допомогу як інституція захисту прав суб’єктів
суспільних відносин; право на захист через громадські утворення;
право на звернення до органів державної влади як інституція в захисті
інформаційних відносин; судовий захист інформаційних відносин.
Визначення компетенції державних органів влади в Конституції
України щодо регулювання та захисту інформаційних відносин в
Українській державі.
Види загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин в
інформаційній сфері. Правові засади захисту об’єктів інформаційних
правовідносин від загроз в інформаційній сфері. Інформаційна безпека
людини й суспільства. Правові засади охорони комерційної,
банківської таємниці та персональних даних в Україні. Правовий
захист інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем
від загроз несанкціонованого та неправомірного впливу сторонніх
осіб. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
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Напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки.
Поняття та напрями державної інформаційної безпеки. Види загроз
національній безпеці в інформаційній сфері. Принципи правового
регулювання напрямів інформаційної безпеки. Державно-правовий
механізм інформаційної безпеки в Україні. Інституціональний
механізм інформаційної безпеки. Міжнародно-правові основи
інформаційної безпеки.
Особливості організації захисту інформації в автоматизованих
(комп’ютерних) системах. Правові аспекти захисту інформації в
автоматизованих
системах.
Технічний
захист
інформації.
Криптографічний
захист
інформації.
Національна
система
конфіденційного зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та
захисту інформації України.
Тема 8. Міжнародне інформаційне право.
Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.
Принципи міжнародного інформаційного права. Вплив міжнародного
права на формування інформаційного права України. Міжнародна
інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватноправовий
аспекти.
Суб’єкти
міжнародного
інформаційного
права.
Об’єкти
міжнародного інформаційного права.
Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і
міжнародними організаціями в галузі інформації, інформаційних
відносинах. Конвенційні засади міжнародного інформаційного права.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.
Порівняльний аналіз правового регулювання суспільних
інформаційних відносин у різних країнах. Окремі аспекти правового
регулювання
суспільних
інформаційних
відносин
у
західноєвропейських країнах та США.
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
масової інформації.
Гарантії свободи масової інформації за Конституцією України.
Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають
при виробництві, поширенні та споживанні масової інформації в
Україні. Забезпечення гарантій свободи масової інформації.
Організація діяльності засобів масової інформації. Поширення масової
інформації. Відносини засобів масової інформації з громадянами й
організаціями.
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Правовий
статус
журналіста.
Загальна
характеристика
міжнародних актів у сфері журналістської етики: Європейський
кодекс професійної поведінки в галузі ПР (public relations) 1978 р. (із
доповненнями 1989 р.); Резолюція 1003 Ради Європи з журналістської
етики 1993 р. та інші кодекси журналістської етики.
Міждержавне співробітництво у сфері масової інформації.
Відповідальність за порушення законодавства про засоби масової
інформації. Державна підтримка засобів масової інформації в Україні.
Правові засади висвітлення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування засобів масової інформації в Україні.
Опублікування в засобах масової інформації нормативних правових
актів.
Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають
у діяльності друкованої преси й електронних засобів масової
інформації. Засоби масової інформації та Інтернет. Процедура
реєстрації друкованих засобів масової інформації в Україні. Правові
основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної діяльності
преси в Україні. Державна підтримка засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів.
Поняття і особливості створення та реєстрації інформаційних
агентств. Створення і поширення продукції інформаційного агентства.
Структура національного телебачення і радіомовлення України.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
Ліцензування мовлення.
Права і обов’язки телерадіоорганізацій, їх працівників,
телеглядачів і радіослухачів.
Організаційні засади кінематографії, створення і розповсюдження
фільмів.
Права й обов’язки засобів масової інформації з позицій державної
(національної) безпеки. Межі державного контролю за діяльністю
засобів масової інформації.
Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.
Основні джерела права інтелектуальної власності.
Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
авторського права. Правове регулювання інформаційних відносин при
виробництві та поширенні надбань науки, літератури й мистецтва.
Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю.
Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві й
поширенні програм для електронно-обчислювальних машин і баз
даних. Правове регулювання інформаційних відносин при
виробництві й поширенні топології інтегральних мікросхем.
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Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
патентного права. Особливості регулювання інформаційних відносин
інститутом ноу-хау.
Регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної
власності в Україні.
Співвідношення інформаційного права
з міжгалузевими
синтетичними правовими інститутами (авторського права, права
інтелектуальної власності тощо) та комплексними галузями права
(господарським, підприємницьким тощо).
Інформація як об’єкт майнового права. Застосування норм
зобов’язального права в регулюванні інформаційних відносин:
виникнення зобов’язань в інформаційних відносинах; виконання
зобов’язань в інформаційних відносинах; забезпечення виконання
зобов’язань в інформаційних відносинах.
Договірне право в інформаційних відносинах.
Поняття та ознаки науково-технічної інформації. Науково-технічна
інформація та її роль у проведенні наукових досліджень. Науковоінформаційна діяльність. Інформаційні ресурси науково-технічної
інформації. Право на науково-технічну інформацію. Проблеми
захисту науково-технічної інформації.
Особливості інформаційних правовідносин, які виникають при
виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить
комерційну таємницю. Суб’єкти й об’єкти інформаційних
правовідносин. Правовий режим комерційної таємниці. Охорона
комерційної таємниці у трудових відносинах. Захист прав на
комерційну таємницю.
Тема 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом.
Поняття інформації з обмеженим доступом. Види інформації з
обмеженим доступом. Місце інформації з обмеженим доступом у
діяльності органів державної влади України. Інформація з обмеженим
доступом у господарській діяльності суб’єктів господарювання.
Особливості інформаційних правовідносин, що виникають в
інформаційній сфері відносно інформації, яка становить державну
таємницю. Суб’єкти й об’єкти інформаційних правовідносин у сфері
державної таємниці. Перелік відомостей, що становлять державну
таємницю в Україні, і відомостей, що не можуть вважатись
державною таємницею. Зарахування відомостей до державної
таємниці та їх засекречення.
Питання власності у зв’язку з інформацією, що становить державну
таємницю. Розпоряджання відомостями, що становлять державну
таємницю. Захист державної таємниці. Контроль і нагляд за
забезпеченням захисту державної таємниці. Розсекречення відомостей
та їх носіїв.
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Поняття захищуваної інформації та її ознаки. Об’єкти захисту
інформації. Власники захищуваної інформації.
Тема 12. Правовий режим інформації про особу. Захист
персональних даних.
Виникнення й розвиток концепції права на приватність.
Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при
виробництві, передачі й споживанні персональних даних. Суб’єкти й
об’єкти інформаційних правовідносин у сфері персональних даних.
Правові засади роботи з персональними даними. Права суб’єкта
персональних даних. Права й обов’язки власника щодо роботи з
масивами персональних даних.
Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних
даних. Правове регулювання захисту права на приватність та
транскордонні потоки персональних даних. Досвід ЄС у регулюванні
захисту персональних даних.
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин в
окремих сферах діяльності
Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
рекламної діяльності.
Поняття та принципи рекламної діяльності, її правове регулювання.
Державне управління рекламною діяльністю в Україні, інформаційна
політика держави у сфері реклами. Правовий статус суб’єктів
рекламної діяльності в Україні, види суб’єктів рекламної діяльності.
Реєстрація та ліцензування суб’єктів рекламної діяльності.
Особливості правового регулювання господарської діяльності
суб’єктів рекламної діяльності
Законодавчі вимоги щодо реклами. Особливості рекламування
деяких видів товарів. Контроль за дотриманням законодавства про
рекламу. Недобросовісна реклама, відповідальність за порушення
законодавства про рекламу.
Правові проблеми соціальної реклами та її відмежування від інших
видів реклами. Правове регулювання політичної реклами в Україні
Тема 14. Правове регулювання електронного документообігу,
телекомунікацій та віртуального середовища Інтернет.
Законодавство
України
про
телекомунікації,
державне
регулювання у сфері телекомунікацій. Правове регулювання
використання радіочастот. Нормативне регулювання ринку
телекомунікацій в Україні. Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
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Поняття системи електронного документообігу. Поняття та ознаки
електронних документів. Суб’єкти електронного документообігу.
Основні принципи електронного документообігу. Електронний
цифровий підпис.
Основні поняття і принципи, пов’язані з функціонуванням
Інтернет, визначені національним законодавством. Суб’єкти і об’єкти
правовідносин, які виникають щодо функціонування Інтернет.
Правові основи адміністрування домену «UA». Декларація Ради
Європи «Про свободу спілкування в Інтернет». Національна програма
інформатизації.
Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів.
Тема 15. Правове регулювання електронного урядування в
Україні.
Місце і рол держави в інформаційну епоху. Виникнення концепції
електронного урядування. Передумови розвитку електронного
урядування. Цілі і завдання інформатизації державного управління.
Еволюція концепції електронного урядування. Особливості концепцій
і способів реалізації електронного урядування у різних країнах світу:
спільні ознаки і відмінності. Стратегія розвитку електронних
державних послуг.
Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють процеси
інформатизації органів державної влади і управління. Основні
поняття.
Базові принципи електронного урядування у Європейському Союзі.
Принципи електронної демократії, якості державних послуг, доступу
до державних послуг, розвиток е-освіченості, приватність і захист
даних тощо.
Тема 16. Відповідальність за правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Державна охорона інформаційних відносин від правопорушень.
Поняття делікту в інформаційних відносинах. Основні положення
юридичної деліктології щодо інформаційних правовідносин.
Юридичні делікти: поняття та структура.
Об’єкти і предмети юридичних деліктів в інформаційних
правовідносинах. Проблеми багатооб’єктності в юридичній
деліктології у сфері інформаційних відносин.
Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо
галузей права: адміністративні, дисциплінарні (трудові), цивільноправові, кримінальні.
Класифікація деліктів щодо умислу: навмисні, ненавмисні
(необережні). Види діянь в інформаційних відносинах, які
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характеризуються як юридичні делікти. Відповідальність за
зловживання правом на інформацію. Відповідальність за порушення
законодавства про інформацію (юридичні санкції). Комп’ютер як засіб
вчинення правопорушень в інформаційних відносинах. Суб’єкти
юридичних деліктів в інформаційних відносинах.
Поняття адміністративного правопорушення інформаційних
відносин. Суб’єкти та види адміністративних правопорушень, що
пов’язані з інформаційними відносинами. Порядок оскарження
протиправних дій щодо порушення прав суб’єктів інформаційних
відносин. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).
Дисциплінарна
відповідальність
як
засіб
забезпечення
інформаційної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях
всіх форм власності. Місце і роль локальних адміністративних актів у
встановленні дисциплінарної відповідальності за порушення
інформаційних відносин на підприємствах, організаціях, установах
різних форм власності. Особливості дисциплінарної відповідальності
окремих працівників, державних службовців у сфері інформаційних
відносин.
Поняття, сутність та види цивільно-правового захисту
інформаційних
відносин.
Принципи
цивільно-правової
відповідальності. Цивільно-правова відповідальність за порушення
договірних зобов’язань в інформаційних відносинах. Зобов’язання, що
виникають внаслідок заподіяння шкоди в інформаційних відносинах
(позадоговірна відповідальність).
Особливості застосування віндикаційного та негаторного позовів у
захисті інформаційних відносин.
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди в цивільноправових деліктах у сфері інформаційних відносин. Питання порядку
визначення розміру відшкодування збитків.
Способи вирішення спірних питань у цивільних правовідносинах.
Позасудові (приватноправові) методи вирішення спірних питань.
Суб’єкти цивільно-правової відповідальності. Порядок звернення до
суду за захистом прав у сфері інформаційних відносин.
Поняття та сутність кримінально-правового захисту соціальних
інформаційних відносин. Поняття та види злочинів, пов’язаних з
інформаційними відносинами. Особливості об’єкта і предмета
злочинів, пов’язаних з інформаційними відносинами.
Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів.
Кримінолого-криміналістична характеристика суб’єктів злочинів в
інформаційних відносинах. Проблеми кваліфікації злочинів, які
вчиняються
за
допомогою
функціональних
можливостей
комп’ютерної техніки.
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Методики виявлення і документування злочинів, пов’язаних з
інформаційними
відносинами.
Особливості
виявлення
і
документування злочинів, предметом вчинення яких є автоматизовані
(комп’ютерні) системи.
Тема 17. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
видавничої, бібліотечної та архівної справи.
Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання. Суб’єкти видавничої справи, Книжкова
палата України. Державна реєстрація суб’єктів видавничої справи,
державна підтримка книговидання.
Загальні засади бібліотечної справи. Бібліотечна система України.
Обов’язки та права читачів та бібліотек.
Поняття та значення архівної діяльності. Національний архівний
фонд України. Система архівних установ. Зберігання та користування
архівними документами.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційне право» для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

3
4
5
6
7
Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Поняття інформаційного права та
2
–
2
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
2
2
–
1
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
2
–
2
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реаліза2
–
2
10 2
ції права на доступ до інформації
Правове регулювання доступу до
2
–
–
1
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
2
–
–
1
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
2
–
2
10 2
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
2
2
–
1
9
72 16 12 –
12
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
4
–
2
11 2
масової інформації.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
2
–
–
2
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.
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самостійна
робота

індивідуальноконсультативна робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

8

4
4
4
4
4
4
4
4
32

3

3

1
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правовий режим інформації з
2
2
–
2
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
2
2
–
2
особу. Захист персональних даних. 9
36 8
8
–
8
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
7
2
2
–
1
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
7
2
2
–
1
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
8
2
2
–
1
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
8
2
2
–
1
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
6
2
2
–
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
36 10 10
4
Загалом
144 34 30
24
Разом із курсу:
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8
3
3
12

2

2

3

3

2
12
56

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційне право» для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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самостійна робота

1.

3
4
5
6
Модуль 1. Загальна частина
Поняття інформаційного права та
–
–
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
–
–
–
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
–
–
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реалі–
–
–
зації права на доступ до інформації 10
Правове регулювання доступу до
2
–
–
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
–
–
–
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
–
–
10 –
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
–
–
–
9
72 6
–
–
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
2
11 –
масової інформації.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
–
–
–
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

7

8

–

8

–

2

–

8

–

10

–

5

–

7

–

10

–
–

9
66

–

9

–

7

1
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правовий режим інформації з
2
–
–
–
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
–
–
2
–
особу. Захист персональних даних. 9
36 2
4
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
2
–
7
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
–
–
–
–
7
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
–
–
–
8
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
–
–
–
–
8
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
–
–
6
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
–
–
36 –
2
Загалом
–
–
144 8
6
Разом із курсу:
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8
7
7
30

5

5

8

8

6
34
130

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційне право» для студентів заочної (дистанційної) форми
навчання ЛЦДН напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
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самостійна робота

1.

3
4
5
6
Модуль 1. Загальна частина
Поняття інформаційного права та
–
–
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
–
–
–
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
–
–
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реалі–
–
–
зації права на доступ до інформації 10
Правове регулювання доступу до
2
–
–
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
–
–
–
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
–
–
10 –
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
–
–
–
9
72 6
–
–
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
2
11 –
масової інформації.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
–
–
–
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

7

8

–

8

–

2

–

8

–

10

–

5

–

7

–

10

–
–

9
66

–

9

–

7

1
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правовий режим інформації з
–
–
–
–
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
–
–
2
–
особу. Захист персональних даних. 9
36 –
4
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
2
–
7
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
–
–
–
–
7
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
–
–
–
8
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
–
–
–
–
8
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
–
–
6
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
–
–
36 –
2
Загалом
–
–
144 6
6
Разом із курсу:
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8
9
7
32

5

5

8

8

6
34
132

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Тема 1. Поняття інформаційного права та його джерела
Основні терміни та поняття: інформація, інформаційна галузь,
інформаційне суспільство, інформаційне право, інформаційна функція
держави,
інформаційна
політика,
Національна
програма
інформатизації, інформація, предмет і метод інформаційного права,
комплексна галузь, інформаційні відносини, інформаційна діяльність,
система інформаційного права, інформаційно-правові норми,
інститути інформаційного права, джерела права, інформаційне
законодавство, галузі інформаційного законодавства, система
інформаційного законодавства.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Поняття «інформаційне право» можна розглядати загалом у таких
взаємопов’язаних значеннях:
1) як галузь правознавства – інституція юридичної науки,
предметом дослідження якої є суспільні правовідносини, об’єктом
яких є інформація, інформаційні ресурси, інформаційна діяльність;
2) галузь права, яка регулює інформаційні відносини;
3) навчальна дисципліна.
Первинним компонентом у цьому випадку є інформаційне право як
галузь права.
У загальному вигляді інформаційне право є галуззю права, норми
якого регулюють суспільні відносини, пов’язані із збиранням,
одержанням, використанням, поширенням, зберіганням інформації,
реалізацією права на інформацію, забезпеченням інформаційної
безпеки.
Назва галузі походить насамперед від терміна «інформація» (від
лат. information – роз’яснення, уявлення, відомості про предмети,
явища й процеси навколишнього світу).
В юридичній науці за існування концепції про інформаційне право
як комплексної галузі питання про її самостійність на сьогодні все ще
залишається дискусійним. Існує також декілька концептуальних
підходів до формування змісту інформаційного права .
Тривалий час теоретичною дискусійною проблемою є питання про
визначення правового статусу комплексу законодавчих та інших
нормативно-правових актів, окремих норм, що регулюють
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інформаційні відносини, його місця в правовій системі. При цьому
Інтерес до відповідних питань виявляли і виявляють не тільки юристи,
а й спеціалісти інших професійних напрямів – економісти,
представники прикладних наук.
Характерно, що при застосуванні, наприклад, терміну
«інформаційне право», автори при визначенні його змісту зазвичай не
обмежуються тільки сукупністю регулюючих юридичних норм,
У спеціальній літературі, наприклад, інформаційне право
визначається як:
– комплексна галузь права, що являє собою систему соціальних
норм і відносин (які охороняються державою), що виникають в
інформаційній галузі (інформаційних відносин) – галузі виробництва,
перетворювання та споживання інформації;
– сукупність доктринальних положень юридичної науки, правових
норм утворюють самостійний масив національного права, норм
міжнародного законодавства, а також як стан правової свідомості
суб’єктів права у галузі інформаційної діяльності та відносин,
пов’язаних із інформаційними ресурсами, функціонуванням
інформаційних мереж і систем в умовах застосування сучасних
інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення безпечного
задоволення інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави
і суспільства в цілому, забезпечення адекватної реакції юридичної
системи на порушення встановлених законодавством правил у галузі
інформації та інформатизації;
– в об’єктивному значенні – як суспільні відносини щодо
інформації, які знаходять вираження в нормах, урегульованих на
публічно-правовому та приватноправовому рівні та ін.
Оскільки в об’єктивному значенні право – це складна нормативно
регулююча система, функціонування якої не зводиться лише до
суспільних відносин, виражених у нормах, при існуючих
різноманітних підходах і з урахуванням загальнотеоретичних
положень про – як галузь права доцільно вести мову як про сукупність
правових норм, що регулюють відповідні суспільні відносини
(інформаційні), що складають її предмет.
У загальній теорії права, як відомо, сформовано чіткі критерії для
визначення самостійної галузі права: предмет і методи правового
регулювання, джерела, розроблено процесуально-процедурний
механізм їх застосування на ін. Відсутність таких ознак не дає змоги
визначити певну сукупність норм, інститутів як галузь права.
Загальна тенденція поглиблення процесів диференціації та
інтеграції в сучасній системі національного права зумовлює
закономірне збільшення комплексних галузей права та міжгалузевих
інститутів. З’являються суміжні предмети правового регулювання, що
значно розширює його межі. При збереженні основного каркасу
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профілюючих галузей права не виключається постійна ротація її
вторинних елементів, які змінюються як за якісними, так і за
кількісними показниками: окремі галузі втрачають своє самостійне
значення, утворюються нові галузі права, підгалузі права
трансформуються в самостійні галузі, виникають нові комплексні
утворення в рамках системи права.
За таких умов не тільки метод, але й предмет правового
регулювання, не завжди є достатнім показником розмежування
галузей.
Інтенсивний розвиток якісно нових суспільних відносин, їх
структурна неоднорідність та своєрідність засвідчили про
неспроможність належного правового регламентування в межах
традиційних галузей права – конституційного, адміністративного,
цивільного та ін.
Таким чином, глибокі соціальні зміни в інформаційній галузі не
тільки вплинули на диференціацію правової системи а й виділили
сукупність галузевих інформаційно-правових норм, зумовили
формування окремої галузі – інформаційного права – із самостійним
предметом, який становлять інформаційні відносини.
За теорією гіперсистем, сутність якої полягає в тому, що
виділяється предмет (об’єкт) правовідносин, який може агрегуватися з
об’єктами інших міжгалузевих комплексних інститутів права,
інформаційне право – це такий міжгалузевий інститут, який
сформовано шляхом перерозподілу сфери нормативного регулювання
між окремими галузями права.
Слід зазначити, що поняття «комплексна галузь права» – порівняно
нове явище, а тому вченими-правознавцями було сприйнято
неоднозначно.
Водночас, як відзначають вітчизняні теоретики права, виділення
такої категорії – це об’єктивна необхідність, обумовлена
ускладненням суспільного життя, потребами його комплексного
сприйняття.
Предмет інформаційного права. Питання про визначення предмета
інформаційного права (або «предметної сфери інформаційного
права») у спеціальній літературі на сьогодні залишається дискусійним.
При будь-якому підході все так чи інакше зводиться до
правовідносин, пов’язаних із інформацією, її видами, режимом
доступу до неї тощо. Дослідники інформаційних правовідносин
вважають, що «з інформацією пов’язані всі правовідносини». Такий
підхід, на наш погляд, загалом є справедливим. Саме інформація є
важливим системоутворювальним елементом будь-яких відносин,
активно їх формує.
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Таким чином, визначальним для предмета правового регулювання
інформаційного права є сукупність різноманітних інформаційних
відносин, пов’язаних із об’єктом інформаційного права -інформацією.
Як слушно вказує відомий російський учений-юрист І.Л. Бачило,
предметом інформаційного права є та частина суспільних відносин,
яка пов’язана із:
– створенням,
формуванням,
зберіганням,
обробкою,
розповсюдженням, використанням інформаційних ресурсів і їх
конкретних об’єктів;
– управлінням у галузі формування та використання цього
соціального ресурсу в суспільстві та окремих його структурах;
– створенням та використанням нових технологій роботи з
інформацією та технологій її передавання в інформаційних системах
та комунікаційних мережах із метою задоволення потреб в інформації;
– забезпеченням безпеки в інформаційній галузі;
– встановлення юридичної відповідальності суб’єктів права в
названій галузі.
Функціонування різноманітних видів інформації, інформаційних
ресурсів, система інформаційних відносин, які виникають при
реалізації конституційного права на інформацію (тобто при збиранні,
використанні, зберіганні та поширенні інформації), інформаційна
діяльність учасників відповідних правовідносин, що базується на
використанні інформаційних технологій, електронних засобів
комунікацій тощо є чинником, який становить систему галузі
інформаційного права.
Отже, в загальному вигляді об’єктом інформаційного права є вся
інформаційна галузь, визначення якої наведено в попередньому
розділі.
Слід зазначити, що проблема чіткого обмеження предметної сфери
інформаційного права є однією з актуальних не тільки для вітчизняної
науки. Так, висловлюється думка, що предметом інформаційного
права є лише суспільні відносини, що виникають з приводу
встановлення режимів та параметрів суспільного обігу інформації,
реалізації інформаційних прав та правового статусу суб’єктів
інформаційних процесів та формування їх правомірної поведінки і
звязків .
Дещо інший підхід до змісту інформаційного права міститься в
російській навчальній літературі. Зокрема обґрунтовується думка про
те, що існування специфічного середовища формування та існування
всесвітньої інформаційної комп’ютерної мережі (Інтернет) –
віртуального
середовища –
зумовлює
те,
що
предметом
інформаційного права мають бути не просто відносини у сфері обігу
інформації, а тільки ті, що виникають, змінюються, припиняються у
так званому кібер-просторі. Таким чином, предметом правового
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регулювання є суспільні відносини, що формуються в процесі
електронної діяльності.
Деякі вітчизняні науковці, наприклад, підтримують концепцію
комп’ютерного права як комплексної галузі права, яка врегульовує
суспільні відносини у сфері інформатики, створення і використання
електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), засобів і продуктів
електронного програмування. Предметом комп’ютерного права
називають правове регулювання інформаційних відносин, пов’язаних
зі створенням і використанням комп’ютерних технологій,
автоматизованих систем управління (АСУ), машинної інформації
тощо.
Наявність різноманітних підходів зумовлює необхідність
доктринального тлумачення предмета правового регулювання
інформаційного права.
Метод правового регулювання є одним із юридичних критеріїв
самостійності галузі права.
Метод інформаційного права – це сукупність засобів (способів,
прийомів) цілеспрямованого впливу норм на інформаційні відносини,
їх учасників з метою забезпечення вимог законодавства» Він є
похідним від методу правового регулювання як способу впливу
юридичних норм на суспільні відносини.
Питання методів правового регулювання інформаційного права в
юридичній науці також є дискусійним. Зважаючи на те, що
інформаційне право є міжгалузевим комплексним інститутом у таких
традиційних галузях публічного і приватного права України, як
конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, кримінальне та
тісно пов’язане з іншими міжгалузевими інститутами (авторським
правом, правом інтелектуальної власності та ін.), то закономірно, що
провідним методом інформаційного права є метод комплексного
застосування
методів
конституційного,
адміністративного,
цивільного, трудового та кримінального права .
Отже, інформаційне право, як і більшість комплексних галузей, має
«запозичений» метод.
За визначенням, метод правового регулювання інформаційного
права –
це
системне
комплексне
застосування
методів
конституційного, адміністративного, цивільного, трудового та
кримінального права (що визначає міжгалузевий характер публічноправового регулювання) та застосування методів приватноправового
регулювання (на рівні правочинів, угод, звичаїв, традицій,
професійної, ділової етики).
Названим галузям, як відомо, притаманні імперативний і
диспозитивний методи, які використовуються також у сфері
інформаційно-правового
регулювання.
Перший
метод
є
найпоширенішим і застосовується, наприклад, при встановленні
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інформаційних прав, заборон щодо порушення режиму доступу до
інформації, юридичної відповідальності тощо.
Цивільно-правовий метод, наприклад, застосовується у відносинах,
пов’язаних
із
спростуванням
недостовірної
інформації,
відшкодуванням моральної шкоди, завданої неправомірними діями в
інформаційній галузі тощо.
Слід зауважити, що деякі вітчизняні науковці (Д. Гетманцев, Б.
Кормич) критично ставляться до теорії множинності методів
регулювання інформаційних відносин. При цьому вказують на існуючі
відмінності в методах правового регулювання інформаційного права і,
зокрема, адміністративного та цивільного. Якщо, наприклад, в
інформаційному праві в основі методу – загальні дозволи (це
стосується інформаційних прав), то метод адміністративного права
базується на владних приписах. Адміністративним правом
регулюються відносини, зумовлені насамперед виконанням
державними органами функцій управління, координації, в тому числі і
в інформаційній галузі. Загальним методом цивільно-правового
регулювання, крім іншого, є рівність сторін, тоді як для
інформаційного права характерна різноманітність взаємовідносин
учасників правовідносин залежно від правового статусу, серед яких
відносини підпорядкування.
Виділення комплексного методу, на думку авторів, не є цілком
виправданим, тому що суспільні відносини не можуть одночасно
регулюватися протилежними за своєю природою прийомами та
способами, оскільки таким чином втрачається єдність правового
регулювання, що не дозволяє визнати інформаційне право галуззю
права.
Важко погодитися з такою думкою, оскільки багато так званих
комплексних галузей (аграрне, господарське, екологічне та ін.), які ка
сьогодні сформувалися, загальновизнано використовують відповідні
комплексні методи.
Отже, характерними ознаками методу інформаційного права є:
регулювання особливих суспільних відносин (інформаційних);
комплексний, системний характер, оскільки наявна сукупність
взаємопов’язаних різноманітних способів, методів, що здійснюють
цілеспрямований влив на суспільні відносини, внаслідок чого ті
набувають інформаційно-иравових властивостей; органічне поєднання
імперативного і диспозитивного способів правового регулювання
суспільних відносин; зумовленість функціями інформаційного права
(регулятивною, охоронною тощо); гарантування засобами державного
примусу (юридичною відповідальністю) та ін.
Система інформаційного права. Під системою інформаційного
права розуміється сукупність інститутів і норм інформаційного права,
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інших структурних елементів, які регулюють суспільні відносини, що
становлять предмет права як галузі.
Система інформаційного права як правова категорія має
комплексний характер і тісно пов’язана із іншою категорією структурою інформаційного права, тобто внутрішньою побудовою
галузі, способом зв’язку елементів, що її утворюють, об’єднаних
єдністю мети та завдань правового регулювання.
Так, структура інформаційного права може бути представлена
рівнями публічного (публічно-правового регулювання) та приватного
(приватноправового
регулювання)
права:
матеріального
і
процесуального права.
У спеціальній літературі, особливо навчальній, виділяють,
наприклад, як складові загальну й особливу частини інформаційного
права. До першої належать норми, які встановлюють основні поняття,
загальні принципи, склад інформаційного законодавства тощо. До
другої – окремі інститути інформаційного права.
Найповніше сутність системи національного інформаційного права
розкривають його норми та інститути.
Первинною ланкою системи інформаційного права є правова
норма. Інформаційно-правовим нормам притаманні всі характерні
ознаки норм права. Водночас особливий об’єкт правового
регулювання – інформаційна галузь – зумовлює певні характерні риси
названих норм.
За методом правового регулювання інформаційно-правові норми
можна поділити на імперативні та диспозитивні:
‒ залежно від призначення у механізмі правового регулювання – на
матеріальні та процесуальні;
‒ за формою вираження характеру диспозиції норми – на
уповноважувальні, зобов’язальні та заборонні та інші, які
містяться в інформаційному законодавстві.
Під галуззю інформаційного права розуміється система правових
норм, що регулюють певну групу (вид) однорідних суспільних
відносин.
Визначення і формування інститутів інформаційного права є
вагомим чинником для його становлення.
Базуючись на визначених наукою загальнотеоретичних критеріях,
як самостійний структурний підрозділ, що забезпечує суцільне,
відносно закінчене регулювання, можна виділити інститути:
‒ права на інформацію;
‒ засобів масової інформації;
‒ інформаційних ресурсів;
‒ правового режиму доступу до інформації:
‒ інформаційно-комунікаційної системи;
‒ державної інформаційної політики;
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‒
‒

інформаційної безпеки;
юридичної відповідальності за порушення вимог інформаційного
законодавства та ін.
Вони належать до генеральних інститутів – тобто таких, що
регулюють укрупнені різновиди суспільних відносин, які є предметом
правового регулювання.
До основних інститутів в ієрархії інституалізації норм
інформаційного права, що відповідають другому рівню поділу і яким
притаманна більш предметна спрямованість регулятивного впливу,
слід зарахувати окремо статистичну, масову, офіційну, таємну,
конфіденційну та інші види інформації, право власності на
інформацію, інститут телекомунікацій тощо.
Субінститути інформаційного права мають похідний характер від
генеральних та основних інститутів. Вони регулюють більш компактні
суспільні інформаційні відносини: інститути спростування,
інформаційного запиту тощо.
Наведена класифікація не є вичерпною. Названа проблема досить
актуальна і потребує глибокого наукового дослідження.
Таким чином, інформаційне право як самостійна комплексна галузь
може бути виділена в системі українського права за таких підстав:
зацікавленість держави в її формуванні, що обумовлено особливим
значенням і роллю інформації, інформаційних ресурсів;
наявності самостійного предмета правового регулювання,
виділення чітких особливостей правовідносин, що його складають;
специфічність методів правового регулювання інформаційних
відносин.
А також наявність особливих джерел інформаційного права,
перспектива створення та затвердження кодифікаційного акта в
системі інформаційного законодавства.
1.
2.
3.
4.

План лекційного заняття № 11
Теоретичні засади формування та становлення інформаційного
права в системі права України.
Предмет, метод та система інформаційного права.
Принципи інформаційного права.
Загальна характеристика джерел інформаційного права.

План семінарського заняття № 1
1. Поняття, зміст та сутність інформаційного права.
2. Суспільні відносини, які регулюються інформаційним правом.
Методи інформаційного права.
1
Тут і надалі порядкова нумерація лекційних та семінарських занять наводиться
для студентів денної форми навчання.

32

3.
4.
5.
6.

Принципи інформаційного права.
Система інформаційного права. Основні інститути.
Загальна характеристика інформаційно-правових норм.
Структура інформаційного законодавства.

Самостійна робота
1. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права та
законодавства в Україні.
2. Місце інформаційного права в системі права України.
3. Структура інформаційного законодавства.
4. Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна
база.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми2.
Тести
Інформаційне право – це:
а) сукупність правових норм, що регулюють відносини з
приводу інформаційних технологій;
б) сукупність правових норм, що регулюють відносини з
приводу створення, одержання, використання й поширення
інформації й пов’язаних з нею інформаційних об’єктів;
в) сукупність правових норм, що регулюють відносини з
приводу створення, одержання, використання й поширення
інформації;
г) сукупність правових норм, що регулюють відносини з
приводу інформації й інформаційних послуг.
Предметом інформаційного права є:
а) відносини в сфері інформаційних технологій;
б) інформаційні відносини;
в) інформаційно-електронні відносини;
г) усі зазначені відповіді вірні.
До загальної частини інформаційного права варто віднести
наступні інститути:
а) інформаційної безпеки, правового режиму інформації;
б) державної таємниці, захисту інформації;
в) інститут мережі Інтернет, інститут вільної преси;

1.

2.

3.

2

Складання словника повинно слугувати засвоєнню категоріального апарату
Договірного права і не є самоціллю. З огляду на це, до словника слід вносити терміни,
яких ви не знаєте (з числа згаданих на початку кожної теми). Найважливіші та
найскладніші терміни ви можете знайти в кінці посібника, решту термінів, які є
загальнопоширеними, потрібно занотовувати під час вивчення теми з тексту
підручників та посібників.
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г) конфіденційної інформації, електронних засобів масової
інформації.
Практичне завдання
Знайдіть у нормативно-правових актах інформаційного права та
випишіть імперативні та диспозитивні, уповноважуючі, зобов’язальні
та заборонні, регулятивні та охоронні норми. У яких із них
проявляється диспозитивний, а в яких – імперативний метод
правового регулювання?
Необхідно, користуючись списком нормативно-правових актів з
курсу проаналізувати норми кількох із них після того, як Ви
ознайомилися з теоретичними питаннями, винесеними на самостійне
опрацювання. Достатньо виписати по 1-2 зразки правових норм
кожного виду. Свою позицію щодо їх віднесення саме до іншої чи тієї
категорії необхідно стисло аргументувати.
Список рекомендованої літератури: 1-53, 54-58, 60, 64, 66, 69, 72,
76, 79, 81, 82, 87, 90, 91, 92, 96, 97.
Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти
Основні терміни та поняття: інформація, інформаційні
відносини, інформаційні правовідносини, інформаційна діяльність,
інформаційні процеси, інформаційний продукт; об’єкти, суб’єкти,
учасники
інформаційних
відносин;
зміст
інформаційних
правовідносин.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
У загальному сенсі під інформаційними слід розуміти суспільні
відносини, які виникають при збиранні, одержанні, використанні,
поширенні, зберіганні інформації; відносини, пов’язані з
формуванням інформаційних ресурсів, створенням та застосуванням
інформаційних технологій у різних галузях життєдіяльності людини,
суспільства, держави (інформаційна діяльність), захистом інформації,
інформаційних ресурсів від неправомірного доступу (інформаційна
безпека), забезпеченням прав суб’єктів – учасників інформаційних
відносин та ін.
Поняття інформаційних відносин виникло у 70-80 роках XX ст.,
коли радянські вчені-юристи розпочали фундаментальні дослідження
питань інформації, пов’язані насамперед з функціонуванням
автоматизованих інформаційних систем у сфері управління народним
господарством. Однак, так званий «кібернетичний» напрям гальмував
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розвиток концепції інформаційних правовідносин як самостійного
галузевого правового інституту.
В Україні термін «інформаційні відносини» вперше на
законодавчому рівні був закріплений у Законі України від 2 жовтня
1992 p., за яким інформаційні відносини – це відносини, гцо
виникають у всіх сферах життя і діяльності суспільства та держави
при одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації.
При цьому одержання, використання, поширення та зберігання с
основними видами інформаційної діяльності.
Закон встановив також основні принципи інформаційних відносин:
‒ гарантованість права на інформацію;
‒ відкритість, доступність інформації та свобода її обміну;
‒ об’єктивність, вірогідність; У повнота і точність;
‒ законність одержання, використання, поширення та зберігання
інформації.
Слід підкреслити, що при визначенні інформаційних відносин
Закон базується насамперед на встановленні права на інформацію,
тобто права (та його гарантії) вільно одержувати, використовувати,
поширювати та зберігати відомості в будь-який законний спосіб,
На сьогодні в науці, крім загальновизнаного тлумачення про
інформаційні правовідносини як суспільні відносини, що
регулюються нормами інформаційного права, не існує єдності щодо
визначення інформаційних правовідносин, їх змісту, структури.
У російській навчальній літературі інформаційні правовідносини
визначаються, наприклад, як сукупність правовідносин, що виникають
при здійсненні інформаційних процесів: створення, збирання,
оброблення, накопичення, зберігання, пошуку, поширення та
споживання інформації.
Суто «автоматизаційна» концепція інформаційних відносин
доповнюється таким визначенням: інформаційними є правовідносини,
що виникають у процесі доступу до інформації. При цьому
наголошується, що об’єктом цих відносин є інформація як така,
незалежно від того, в якому вигляді і на яких носіях вона створюється:
у вигляді тематичних, регіональних масивів та баз даних, у режимі
архівного зберігання або поширення (у тому числі засобами масової
інформації тощо). Не суттєво й те, в яких системах (автоматизованих
чи неавтоматизованих) ця інформація створюється та обробляється.
Таким чином, сутність інформаційних правовідносин зводиться
насамперед до суспільних відносин, які виникають під час
інформаційної діяльності.
Існує також визначення, згідно з яким під інформаційними
правовідносинами слід розуміти врегульовані інформаційно-правовою
нормою суспільні відносини, сторони яких є носіями взаємних прав та
обов’язків, встановлених та гарантованих відповідною нормою.
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Оскільки вітчизняна теоретична концепція інформаційного права у
сучасній правовій доктрині України лише формується, у спеціальній
літературі на сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення
інформаційних правовідносин.
Так, автори першого в Україні навчального посібника «Основи
інформаційного права України» (2004), розуміють їх як суспільні
відносини, об’єктом яких є інформація, або суспільні відносини щодо
інформації. Інші науковці, наприклад, тлумачать відповідні
правовідносини як відносини, що виникають у всіх сферах життя і
діяльності людини, суспільства та держави при одержанні,
використанні, поширенні та зберіганні інформації.
Інформаційні правовідносини як різновид правових відносин
містять основні їх ознаки.
Серед
особливостей
(характерних
рис)
інформаційних
правовідносин називають, зокрема, такі, згідно з якими ці
правовідносини:
‒ виникають, здійснюються та припиняються в інформаційній галузі
в процесі обігу інформації;
‒ опосередковують державну політику визнання, виконання та
захисту інформаційних прав та свобод людини І громадянина;
‒ відображають особливості застосування публічно-правових і
цивільно-правових методів правового регулювання при здійсненні
інформаційних прав і свобод із урахуванням специфічних
особливостей юридичних властивостей інформаційних об’єктів;
‒ є реальними суспільними відносинами, оскільки саме
правовідносинами вони стають на підставі регулювання нормами
інформаційного законодавства.
До цього слід додати, що інформаційні правовідносини
регулюються нормами різних галузей права; основним об’єктом цих
відносин є інформація з притаманними їй характерними
ознаками.
У
спеціальній
літературі
підкреслюється,
що
норми
інформаційного права регулюють тільки найбільш важливі,
принципові групи суспільних відносин, які мають суттєве значення
для інтересів держави, суспільства та особи, Насамперед це відносини,
пов’язані з пошуком, одержанням, передаванням, виробництвом,
розповсюдженням, перетворенням і споживанням інформації. При
цьому будь-які відносини, які склались в інформаційній галузі, не
можуть бути предметом правового регулювання. Оскільки, по-перше,
недоцільним є правове втручання в окремі сфери життєдіяльності, а,
по-друге, через особливості об’єкта регулювання неможливо
забезпечити зовнішній контроль за виконанням тих чи інших
нормативних приписів.
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Отже, в інформаційній галузі слід виділяти суспільні відносини, що
є або можуть бути об’єктом правового регулювання, саме вони
становлять предметну сферу інформаційного права, та відносини, що
в принципі неможливо (недоцільно) унормувати.
З урахуванням особливостей правового регулювання виділяють
окремі групи інформаційних правовідносин.
За особливостями дій суб’єктів інформаційних процесів
правовідносини поділяють на такі:
‒ які виникають при здійсненні пошуку, одержанні і споживанні
інформації, інформаційних ресурсів, продуктів, послуг; що
виникають при виробництві, переданні та поширенні інформації,
інформаційних ресурсів, продуктів, послуг;
‒ які виникають при створенні і застосуванні інформаційних систем,
їх мереж, засобів забезпечення;
‒ що виникають при створенні і застосуванні засобів і механізмів
інформаційної безпеки.
Крім того, існує думка, що до відповідної групи відносин слід
додати правовідносини, пов’язані з управлінням інформаційними
процесами, інформатизацією.
Вітчизняні науковці, враховуючи різнобічність та множинність
суспільних відносин, пропонують виділяти в інформаційній галузі:
‒ інформаційні відносини, які виникають під час створення,
поширення, використання, зберігання і знищення (утилізації)
інформації;
‒ інформаційно-інфраструктурні відносини – характерні для
процесу забезпечення реалізації інформаційних відносин і
пов’язані з діяльністю учасників правовідносин, наданням
інформаційних послуг тощо.
Інший поділ інформаційних правовідносин, заснований на
зарубіжній практиці, передбачає поділ на групи, пов’язані з: правом
громадян на доступ до інформації; захистом інформації, охороною
виключних прав.
Групування інформаційно-правових відносин має об’єктивні
підстави, оскільки інформаційне право таким чином буде
віддзеркалювати певний спектр суспільних відносин, активно
впливати на них, регулювати, зважаючи на потреби практичної
діяльності.
Існують також інші підходи до класифікації інформаційних
відносин, які потребують окремого наукового аналізу. Однак, як
правило, основною групою інформаційних правовідносин є саме ті,
що пов’язані з інформаційними процесами та становлять основу
інформаційної діяльності.
Таким чином, інформаційні відносини виникають насамперед під
час інформаційної діяльності
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Закон України «Про інформацію» містить визначення
інформаційної діяльності як сукупності дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і
держави (ст. 12), основними видами якої є одержання, використання,
поширення і зберігання інформації.
Очевидно, що в сучасний період розвитку інформаційних відносин
названий законом перелік є неповним.
Основними напрямами інформаційної діяльності законодавчо
визначені: політичний, економічний, соціальний, духовний,
екологічний, науково-технічний, міжнародний тощо (ст. 13 Закону
«Про інформацію»).
Матеріалізованим
результатом
інформаційної
діяльності,
призначеним для задоволення інформаційних потреб громадян,
державних органів, підприємств, установ і організацій, за законом є
інформаційна продукція.
Інформаційні правовідносини, так само як і інші види
правовідносин, мають свій юридичний склад – внутрішню узгоджену
структуру взаємопов’язаних складових. Традиційно такими
складовими є:
1) суб’єкт правовідносин;
2) юридичний зміст правовідносин, який виявляється в
суб’єктивних правах і юридичних обов’язках названих суб’єктів
(учасників) правовідносин;
3) об’єкт правовідносин.
Суб’єкти інформаційного права – це учасники суспільних
відносин, наділені інформаційною правосуб’єктністю (право- і
дієздатністю), яка визначається нормами права. Інформаційна
правоздатність виявляється в системі інформаційних прав та
обов’язків
учасників
інформаційно-правових
відносин,
а
дієздатність – у здатності самостійно реалізувати надані права та
покладені юридичні обов’язки.
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про інформацію», суб’єктами
інформаційних правовідносин є громадяни України, юридичні особи
та держава, а також інші держави, їхні громадяни та юридичні особи,
міжнародні організації та особи без громадянства.
Суб’єктами можуть бути визначені законом учасники
інформаційних відносин, які набувають передбачених законом прав та
обов’язків у процесі інформаційної діяльності, основними є: автори,
споживачі, поширювачі, зберіганні (охоронці) інформації (ст. 42
Закону «Про інформацію»).
Водночас конституційне право на інформацію, закріплене у ст. 34
Основного закону, дає можливість кожному бути учасником
інформаційних правовідносин.
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Для
суб’єкта
(учасника)
інформаційних
правовідносин
визначальною є інформаційна правосуб’єктність, тобто його здатність
мати суб’єктивні інформаційні права, нести юридичні обов’язки та
здатність набувати відповідних прав та обов’язків, які становлять
зміст інформаційних правовідносин.
Так, учасники інформаційних відносин (ст. 43 Закону України
«Про інформацію») мають право одержувати (виробляти, добувати),
використовувати, поширювати та зберігати інформацію з
використанням будь-яких засобів, крім випадків, передбачених
законом.
Кожний учасник інформаційних відносин для забезпечення своїх
прав, свобод і законних інтересів має право на одержання інформації
про:
‒ діяльність органів державної влади;
‒ діяльність народних депутатів;
‒ діяльність органів місцевого самоврядування та місцевої
адміністрації;
‒ те, що стосується його особисто.
Крім того, учасники інформаційних відносин повинні:
‒ поважати інформаційні права інших суб’єктів;
‒ використовувати інформацію згідно з законом або договором
(угодою);
‒ забезпечувати додержання принципів інформаційних відносин;
‒ забезпечувати доступ до інформації на умовах, передбачених
законом або угодою;
‒ зберігати її в належному стані протягом встановленого терміну і
надавати іншим особам або державним органам у передбаченому
законом порядку;
‒ компенсувати шкоду у разі порушення законодавства про
інформацію (ст. 44 Закону «Про інформацію»).
Чинне законодавство значно розширює перелік учасників
інформаційних правовідносин. Встановляється правовий статус,
наприклад, власників інформації, засобів масової інформації, окремо –
засновників (співзасновників) засобів масової інформації, журналістів,
видавців, провайдерів, підписувачів, посередників та ін.
Самостійними учасниками інформаційних правовідносин можуть
бути територіальна громада, органи місцевого самоврядування,
депутати місцевих рад, політичні партії, громадські організації та інші
Наявне широке коло, яке має тенденцію до постійного розширення,
суб’єктів інформаційних правовідносин, що різняться між собою за
обсягом визначеної інформаційної правосуб’єктності, зумовлене
різнобічними інформаційними правовідносинами, що виникають,
змінюються і припиняються в інформаційній галузі.
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У спеціальній літературі здійснюються спроби класифікувати
суб’єктів інформаційних правовідносин за різними критеріями. Так,
А. Марущак здійснює поділ суб’єктів інформаційних правовідносин за:
правовим статусом – це фізичні особи: громадяни України,
іноземці, особи без громадянства; юридичні особи приватного і
публічного права, зокрема міжнародного; соціальні спільноти:
держави, територіальні громади тощо:
характером дій з інформацією – автори, споживачі, поширювачі,
зберігачі (охоронці) інформації. Автор створює інформацію
(інформаційний продукт), споживач – одержує її, використовує;
поширювач – її розповсюджує, а зберігач (охоронець) – зберігає,
захищає від несанкціонованого доступу;
рівнем визначеності кількості суб’єктів – загальні (кількість
уповноважених або зобов’язаних суб’єктів невизначена) і конкретні
(кількість наділених правами та обов’язками точно визначена)
учасники інформаційних правовідносин;
характером дії зобов’язаного суб’єкта – активні (зобов’язаний
суб’єкт має вчинити певні дії) і пасивні (зобов’язаний суб’єкт повинен
утриматися від певних дій);
предметом правового регулювання – це суб’єкти власне
інформаційних правовідносин (користувач і власник інформації) та
суб’єкти, що тісно пов’язані з інформаційними правовідносинами
(орган управління державним майном і об’єкт управління, які, як
підкреслює автор, здійснюють діяльність, що регламентується
нормами адміністративного, цивільного, господарського, фінансового
та інших галузей права, і в процесі її здійснення вступають в
інформаційні правовідносини з іншими суб’єктами).
Права та обов’язки суб’єктів безпосередньо визначають зміст
інформаційних правовідносин, а саме конкретну модель правомірної
поведінки певного суб’єкта цих правовідносин, обрану ним на
підставі визначених інформаційним законодавством суб’єктивних
прав та юридичних обов’язків щодо нього.
План лекційного заняття № 2
1. Поняття, структура, ознаки та види інформаційних
правовідносин.
2. Цивільно-правові
та
адміністративно-правові
аспекти
інформаційних правовідносин.
3. Суб’єкти інформаційних правовідносин, їх класифікація.
4. Основний зміст інформаційних правовідносин.
План семінарського заняття № 2
1. Поняття, сутність, зміст соціальних інформаційних відносин в
юридичному аспекті.
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2. Класифікація інформаційних відносин, їх види.
3. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх
класифікація.
4. Основні інформаційні права та обов’язки людини в Україні.
(Право на пошук, отримання, поширення інформації тощо). Межі
інформаційних прав людини в Україні…)
5. Права та обов’язки інших суб’єктів інформаційних
правовідносин. Інформаційний суверенітет держави та його
гарантії.
Самостійна робота
1. Сутність конституційного права на інформацію. Гарантії права
на інформацію.
2. Інформаційна діяльність органів влади.
3. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Назвіть чотири специфічних види правового регулювання
суспільного обігу інформації:
а) закритий, обмежений, відкритий, вільний;
б) вільний, особливий, таємний, безперешкодний;
в) обмежений, фаховий, спеціальний, додатковий;
г) прихований, вільний, особливий, відкритий.
2. Суб’єктами інформаційних відносин є
а) громадяни, юридичні особи, держава;
б) біженці, держава, державні службовці;
в) інші держави, дієздатні громадяни України, особи без
громадянства;
г) юридичні особи, громадяни України, біженці.
3. Назвіть індивідуальні характеристики інформації:
а) кількість, зміст, цінність, якість;
б) обсяг, кількість, оригінальність, таємність;
в) зміст, об’єм, закритість, ефективність;
г) зрозумілість, обсяг, якість, важливість.
Практичне завдання
Керівник підприємства видав наказ, що забороняє його
працівникам давати які-небудь коментарі представникам засобів
масової інформації, що стосуються діяльності компанії, без особистої
вказівки на те самого директора або його першого заступника.
Дати юридичну оцінку такої заборони.
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Список рекомендованої літератури: 1, 3, 29, 43, 44, 54-58, 61, 65,
78, 85, 87, 89, 92, 94, 95, 104.
Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин.
Правові режими інформаційних ресурсів
Основні терміни та поняття: інформація, відомості, дані,
інформація як об’єкт правовідносин, галузі інформації, види
інформації, носії інформації, документ, електронний документ,
інформаційні ресурси, статистика, персональні дані.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Відповідно до ст. 4 Закону «Про інформацію» об’єктом
інформаційних правовідносин є інформація.
Об’єктами інформаційних правовідносин є також інформаційні
права та свободи людини і громадянина. Серед нематеріальних
особистих благ об’єктом інформаційно-правових відносин може бути;
інформаційна недоторканність, ділова репутація, честь і гідність
особи, інформація як результат творчості (продукт інтелектуальної
діяльності) та ін.
Інформація багатоаспектна: функціонує в суспільстві (соціальна
інформація), існує у неживій природі, кібернетичних (управлінських)
системах, у живих організмах (генетична інформація) тощо.
У загальному розумінні інформація тлумачиться як відомості про
які-небудь події, чиюсь діяльність, повідомлення про щось. У
науковій літературі відсутнє єдине визначення терміна «інформація».
В теорії інформації, наприклад, вона визначається через знання про
навколишній світ, усунення невизначеності, в філософії – як
відображення багатоманітності.
Найвищим видом є соціальна інформація, сутність якої науковці
пов’язують насамперед зі знаннями, повідомленнями, відомостями
про соціальну форму переміщення матерії в усіх формах та в межах, в
яких вони використовуються суспільством.
Науковці основними юридичними ознаками інформації визначають:
‒ можливість багаторазового використання необмеженим колом
суб’єктів;
‒ здатність до зберігання, інтегрування, накопичення;
‒ кількісна визначеність у певних організаційних формах;
‒ системність, універсальність, нематеріальність та т.і.
Закон України «Про інформацію» (ст. 1) трактує її як будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних
носіях або відображені в електронному вигляді.
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Ідентичне визначення містить ст. 200 Цивільного кодексу України
(ЦКУ). При цьому за цивільним законодавством інформація належить
до нематеріальних благ (гл. 15 ЦКУ).
Враховуючи багатогранність інформації як об’єкта (предмета)
інформаційних відносин у сучасних умовах їх функціонування,
визначене Законом «Про інформацію» її родове поняття не містить
усіх кваліфікуючих правових ознак, які б відображали її
функціональну властивість, сутність, зміст.
Більш повно зміст поняття інформації в конкретних інформаційних
відносинах розкриває Закон України «Про захист економічної
конкуренції» від 11 січня 2001 р. (з подальшими змінами).
Відповідно до ст. 1 Закону, інформація – це відомості в будь-якій
формі й вигляді збережені на будь-яких носіях (у тому числі
листування, книги, примітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-,
мікрофільми, звукові записи, бази даних комп’ютерних систем або
повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будьякі інші публічно оголошені чи документовані відомості
Інформацію як відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків,
рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб, визначає ст. 1
Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р,
Інформація у формі, придатній для автоматизованої обробки її
засобами обчислювальної техніки, є даними.
Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня
1993 р. (у новій редакції) наводить поняття аудіовізуальної
інформації – будь-яких сигналів, що сприймаються зоровими і
слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення
про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також
коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень
та звуків (ст. 1),
Таким чином, незважаючи на конкретизацію змісту, організаційної
форми інформації, в чинному законодавстві визначення цієї категорії
базується насамперед на формулі: інформація – відомості,
повідомлення.
Ознаками інформації відповідно до законодавства (статті 38, 39
Закону «Про інформацію», статті 6, 13 Закону «Про науково-технічну
інформацію») є те, що вона може бути об’єктом:
‒ права власності;
‒ товарних відносин.
Оскільки інформація – категорія нематеріальна, матеріальною
формою її існування в інформаційно-правових відносинах є носії
інформації.
У спеціальній літературі виділяють, наприклад, два види носіїв:
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‒

жорсткі носії -- такі, до яких інформація прив’язана у вигляді
набору букв, символів, знаків тощо (папір, мікроносії, лазерні
диски, що не стираються, тощо);
‒ віртуальні носії, до які«: інформацію неможливо прив’язати
жорстко (дискети з перезаписом, касети магнітних стрічок, ЕОМ
тощо).
Закон «Про інформацію» (ст. 26) до носіїв інформації зараховує:
документ; інші носії, як матеріальні об’єкти, що зберігають
інформацію; повідомлення засобів масової інформації; публічні
виступи.
При цьому документ в інформаційних відносинах – це передбачена
законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання і
поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-,
відео- та фотоплівці або на іншому носієві. Розрізняють первинний
документ, що містить вихідну інформацію, та вторинний документ –
результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або
кількох документів.
Чинне законодавство використовує категорію «документ» для
визначення предмета правового регулювання інформаційних
відносин.
Так, ст. 1 Закону України «Про Національний архівний фонд та
архівні установи» від 24 грудня 1993 р. (із змінами та доповненнями),
який встановлює загальні засади державної політики у сфері архівної
справи та діловодства, наводить таке визначення архівного
документа: документ незалежно від його виду, виду матеріального
носія інформації, місця і часу створення та форми власності на нього,
що припинив виконувати функції, для яких був створений, але
зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для
особи, суспільства чи держави або цінність для власника також як
об’єкт рухомого майна.
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг» від 22 травня 2003 р. містить поняття електронного
документа, тобто документа, інформація в якому зафіксована у
вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити (ст. 5
Закону).
Похідними від поняття «документ» є поняття «інформаційні
ресурси».
Наприклад, Закон України «Про бібліотеки і бібліотечку справу»
від 27 січня 1997 p., який встановлює засади однієї з галузей
інформаційної діяльності, визначає інформаційні ресурси як
сукупність документів в інформаційних системах (бібліотеках,
архівах, базах даних тощо).
А ст. 1 Закону «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня
1993 р. під інформаційними ресурсами науково-технічної інформації
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розуміє систематизоване зібрання науково-технічної літератури і
документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна
документація, нормативно-технічна документація, промислові
каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна
документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт,
депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і
документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях.
Водночас сукупність упорядкованих первинних документів і
довідково-пошукового апарату, призначених для задоволення
інформаційних потреб, визначається законом як довідковоінформаційний фонд.
Існуючі термінологічні розбіжності, наявні в нормативних актах,
пояснюються, по-перше, недостатньою розробленістю теоретичних
засад інформаційного права; по-друге, стихійністю процесу
законотворення у відповідній галузі; по-четверте, відсутністю
механізму аналізу ефективності застосування інформаційно-правових
норм, ступеня їх впливу на суспільні відносини, інформаційну
діяльність їхніх учасників.
Інформація –
важлива
складова
понять
«інформаційна
(автоматизована)
система»,
«інформаційно-комунікаційна
система», «телекомунікаційна система», визначених Законом
України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних
системах» (у редакції від 31 травня 2005 p.), який регулює відносини у
сфері захисту інформації у відповідних системах.
Основними видами інформації відповідно до Закону «Про
інформацію» є:
‒ статистична інформація;
‒ адміністративна інформація (дані);
‒ масова інформація;
‒ інформація про діяльність державних органів влади та органів
місцевого (і регіонального) самоврядування;
‒ правова інформація;
‒ інформація про особу;
‒ інформація довідково-енпиклопедичного характеру;
‒ соціологічна інформація.
Статистична інформація (дані) – офіційна документована
державна інформація, яка кількісно характеризує масові явища та
процеси, що відбуваються в економічній, соціальній та інших сферах
життя України та її регіонів.
Правові відносини в державній статистиці як централізованій
системі збирання, опрацювання, аналізу, поширення, захисту та
використання статистичної інформації; організаційні засади
здійснення державної статистичної діяльності регулює Закон України
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«Про державну статистику» від 17 вересня 1992 р. (з подальшими
змінами і доповненнями) та інші підзаконні акти.
Відповідно до названого закону статистична інформація, отримана
на підставі проведених органами державної статистики статистичних
спостережень, існує у вигляді первинних даних щодо респондентів,
статистичних даних, що пройшли одну чи декілька стадій
опрацювання та накопичені на паперових, магнітних та інших носіях
або в електронному вигляді, аналітичних матеріалів, підготовлених на
підставі цих даних.
Первинними даними є інформація щодо кількісної та якісної
характеристики явищ і процесів, яка подана респондентами під час
статистичних спостережень.
Статистичними даними є інформація, отримана внаслідок
спеціальної інформаційної діяльності – статистичних спостережень,
опрацьована і подана у формалізованому вигляді відповідно до
загальноприйнятих принципів та методології.
Статистичні дані як результат зведення та групування первинних
даних, за умови забезпечення їх знеособленості, називають зведеною
знеособленою статистичною інформацією (даними).
Адміністративна інформація (дані) – це офіційні документовані
дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, які
відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах
життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються
органами державної влади (за винятком органів державної
статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними
особами відповідно до законодавства з метою виконання
адміністративних обов’язків та завдань, що належать до їх
компетенції.
Система адміністративної інформації (даних), повноваження
органів, які здійснюють діяльність, пов’язану із збиранням та
використанням адміністративних даних, їх джерела та режим
встановлюються відповідно до законодавства.
Масова інформація – це публічно поширювана друкована та
аудіовізуальна
інформація.
Поняття
друкованої
інформації
законодавство не містить, тому логічно, що такою є відомості,
пов’язані з діяльності друкованих засобів масової інформації.
Аудіовізуальна інформація за Законом України «Про телебачення і
радіомовлення» – це будь-які сигнали, що сприймаються зоровими і
слуховими рецепторами людини та ідентифікуються як повідомлення
про події, факти, явища, процеси, відомості про осіб, а також
коментарі (думки) про них, що передаються за допомогою зображень
та звуків.
Характерними ознаками масової інформації можна назвати:
1) масовість її поширення;
46

2) публічність;
3) вона збирається, створюється, поширюється спеціальними
суб’єктами інформаційної діяльності – засобами масової інформації
(ЗМІ).
Інформація державних органів та органів місцевого (за законом
також регіонального самоврядування, що на сьогодні не відповідає
існуючій конституційно-правовій моделі місцевого самоврядування в
Україні) самоврядування (надалі – офіційна інформація) -офіційна
документована інформація, яка створюється в процесі поточної
діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади, органів
місцевого самоврядування.
Офіційна інформація за режимом доступу переважно відкрита.
Правовими формами доведення офіційної інформації до відома
заінтересованих осіб є:
‒ поширення її через друковані або аудіовізуальні ЗМІ;
‒ опублікування в офіційних друкованих виданнях;
‒ поширення інформаційними службами;
‒ безпосереднє доведення до заінтересованих осіб (усно, письмово)
чи іншими способами.
Оприлюднення офіційної інформації через ЗМІ здійснюється
відповідно до законодавства.
Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації» від 23 вересня 1997 р. уточнює поняття офіційної
інформації, вказуючи, що це інформація, створена в процесі діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування і яка
доводиться до відома населення в порядку, встановленому
Конституцією України, Законом «Про інформацію» і вищеназваним
законом.
Встановлено порядок опублікування офіційних документів
органами державної влади та місцевого самоврядування тощо.
Нормативно-правові акти публікуються в офіційних виданнях
(відомостях, бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та
друкованих ЗМІ відповідних органів державної влади та місцевого
самоврядування.
Недержавні друковані ЗМІ мають право оприлюднити офіційні
документи відповідно до законодавства України і на засадах,
передбачених угодою, укладеною між органами державної влади,
місцевого самоврядування та редакціями друкованих ЗМІ.
Законом України «Про доступ до судових рішень», наприклад,
встановлюється порядок доступу до судових рішень (судових наказів,
постанов, вироків, ухвал), ухвалених судами загальної юрисдикції, та
ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.
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Правова інформація – сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про право, його систему, джерела, реалізацію,
юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і
боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Джерелами правової інформації Закон «Про інформацію» визначає
Конституцію України, інші законодавчі і підзаконні нормативні
правові акти, міжнародні договори та угоди, норми і принципи
міжнародного права, а також ненормативні правові акти,
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи, органів і
організацій; опублікування її в друкованих засобах масової інформації
або публічне оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової
інформації,
Як вид інформації в цілому правова інформація є досить широким
поняттям з різноманітним змістом, обумовленим розмаїттям об’єктів
інформації, джерел (форм) її існування.
Правова інформація – особливий, специфічний вид, оскільки
незалежно від свого змісту вона завжди має відповідне соціальне
значення. Як засіб регулювання інформаційної діяльності право саме є
носієм інформації. Система актів, що формують інформаційне
законодавство України, є своєрідним інформаційним ресурсом
держави.
Інформація про особу – це сукупність документованих або
публічно оголошених відомостей про неї.
Основними даними про особу (персональними даними) відповідно
до Закону України «Про інформацію» (ст. 11) є:
‒ національність;
‒ освіта;
‒ сімейний стан;
‒ віросповідання;
‒ стан здоров’я;
‒ адреса;
‒ дата і місце народження.
Рішенням Конституційного суду України від 30 жовтня 1997 р. у
справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону
«Про інформацію» та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру»
(справа К. Г. Устименка) до переліку відомостей про особу належить
також інформація про майновий стан, а також інші персональні дані.
Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім’я
документи, підписані нею документи, а також відомості про особу,
зібрані державними органами влади та органами місцевого
самоврядування в межах своїх повноважень.
Конфіденційними є також відомості, що містяться в деклараціях
державних службовців, що подаються на підставі Закону України
«Про державну службу».
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Не підлягає розголошенню інформація про оперативну і слідчу
роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та
суду в тих випадках, коли її розголошення може зашкодити
оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право
людини на справедливий судовий розгляд її справи, створити загрозу
життю або здоров’ю будь-якої особи.
Інформація про особу охороняється законом. Зокрема, зберігання
інформації про громадян не повинно тривати довше, ніж це необхідно
для законно встановленої мети. Необхідна кількість відповідних
даних, яку можна одержати законним шляхом, повинна бути
максимально обмежена і використовуватися лише для законно
встановленої мети (ст. 29 Закону «Про інформацію»).
Доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних за
чинним законодавством державними органами, організаціями і
посадовими особами, забороняється.
Серед міжнародно-правових документів у відповідній галузі можна
назвати Європейську конвенцію про захист фізичних осіб у питаннях
автоматичного оброблення особистих даних, що була розроблена
Радою Європи у 1980 р. і набула чинності 1985 р. У документі
визначаються порядок збирання й оброблення даних про особу,
принципи збереження і доступу до цих даних, засоби їх фізичного
захисту. Документ також забороняє, зокрема, збирання й оброблення
інформації про расу, політичні погляди, здоров’я, релігійну
належність людини без відповідного юридичного підґрунтя.
Інформація
довідково-енциклопедичного
характеру –
систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про
суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.
Основними джерелами цієї інформації законом названі
енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та
оголошення, путівники, картографічні матеріали тощо, а також
довідки, що надаються уповноваженими на те державними органами
та органами місцевого і регіонального самоврядування, об’єднаннями
громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими
інформаційними системами.
Соціологічна інформація – це документовані або публічно
оголошені відомості про ставлення окремих громадян і соціальних
груп до суспільних подій та явищ, процесів, фактів.
Основними джерелами соціологічної інформації є документовані
або публічно оголошені відомості, в яких відображено результати
соціологічних опитувань, спостережень та інших соціологічних
досліджень. Передбачено, що соціологічні дослідження здійснюються
державними органами, об’єднаннями громадян, зареєстрованими у
встановленому порядку.
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Інтенсивний розвиток інформаційних відносин засвідчив, що
закріплена Законом «Про інформацію» класифікація основних видів
інформації не є універсальною.
Самостійне правове регулювання має нині науково-технічна
інформація – на рівні спеціального закону, геологічна – на рівні
підзаконного акту.
Екологічна інформація, на думку деяких спеціалістів,
необґрунтовано об’єднана законодавцем з енциклопедичною (ст. 12,
13 Закону «Про інформацію»). Обґрунтовується також, наприклад,
самостійність інституту медичної інформації та ін.
У науковій, зокрема юридичній, літературі проводяться
дослідження щодо питань класифікації інформації, виділяються
критерії її класифікації.
Слід підкреслити, що одним із критеріїв поділу інформації на
основні види можливо застосувати закріплене в Законі України «Про
інформацію» поняття її основних галузей.
Враховуючи всебічний розвиток інформаційних відносин у різних
галузях життєдіяльності держави і суспільства, постійну зміну їхньої
конфігурації, недоцільно на майбутнє законодавчо визначати перелік
відповідних галузей обігу інформації.
План лекційного заняття № 3
1. Об’єкти інформаційних правовідносин. Поняття інформації.
2. Види інформації.
3. Джерела інформації.
План семінарського заняття № 3
1. Поняття інформації як об’єкта інформаційних правовідносин.
2. Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані»,
«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах.
Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах.
3. Види інформації.
4. Джерела інформації.
5. Правовий статус інформації про фізичну особу.
Самостійна робота
1. Інформаційні ресурси та інформаційні продукти. Інформаційні
системи та процеси.
2. Види інформації види джерел інформації.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
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1. Інформація як об’єкт правовідносин являє собою:
а) сукупність відомостей;
б) нематеріальний об’єкт;
в) самостійний об’єкт цивільних прав;
г) усі зазначені варіанти вірні.
2. Інформації як об’єкту правовідносин не властиві наступні
ознаки:
а) нематеріальність;
б) фізичне зношування;
в) кількісна невизначеність;
г) інваріантність до матеріального носія;
д) тиражованість.
3. До об’єктів інформаційних правовідносин, відповідно до ЗУ
«Про інформацію» відносяться:
а) інформація;
б) інформаційні технології;
в) інформаційні об’єкти;
г) інформація й пов’язані з нею об’єкти.
Практичне завдання
Журналісти проводили фотографування (звукозапис) судового
процесу. На одному із засідань суд виніс визначення про призначення
закритого судового засідання. Коли журналіст виходили із залу,
працівник міліції, що не представився, засвітив фотоплівку (стер
аудіозапис), посилаючись на те що суд с «закритим».
Дайте правову оцінку діям міліціонера.
Список рекомендованої літератури: 29, 53, 54-58, 82, 85, 87, 92,
93, 94, 95, 99, 102, 104, 106-107.
Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації права
на доступ до інформації
Основні терміни та поняття: право на інформацію,
інформаційні права і свободи, суб’єкти права на інформацію, механізм
права на інформацію, інформаційний запит, обмеження права на
інформацію, охорона права на інформацію, право на відповідь,
спростування інформації, правовий режим доступу до інформації,
відкрита інформація, інформація з обмеженим доступом, таємна
інформація, конфіденційна інформація, право власності, інформація як
товар.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
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Право на інформацію – конституційне право кожного вільно
збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб – на свій вибір (ст. 34 Конституції
України).
Це одне з фундаментальних прав людини, закріплене в
конституціях багатьох зарубіжних держав, де визначено його зміст,
механізм реалізації, гарантії здійснення.
Серед міжнародно-правових актів, які стосуються реалізації права
громадян на інформацію, необхідно виділити наступні:
– Загальна декларація ООН прав людини;
– Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року;
– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року;
– Європейська конвенція з прав людини;
– Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства;
– Страсбурзька
Конвенція
про
захист
осіб
стосовно
автоматизованої обробки даних особистого характеру 1981 року;
– Конвенція про кіберзлочинність від 2001 року;
– Орхуська Конвенція про доступ до інформації, громадську участь
в ухваленні рішень чи доступі до правосуддя у справах довкілля;
– Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи про доступ до
інформації, якою володіють державні органи влади 1981 року;
– Рекомендація Ради Європи № R (81) 19 1981 р. «Про право
доступу до інформації, яка перебуває в розпорядженні органів
державної влади»;
– Регламент (1049/2001) загального доступу до документів
Європейського Парламенту, Ради Європи та інші міжнародно-правові
джерела.
Студентам необхідно ознайомитися з їх основними положеннями,
з’ясувати, якою мірою їх зміст вплинув на формування національного
інформаційного законодавства стосовно інформаційних прав та
свобод особи.
В Україні, яка після проголошення суверенітету стала на шлях
побудови цивілізованої демократичної, правової держави, право на
інформацію, яке зараз належить до основних конституційних прав і
свобод людини і громадянина, було вперше закріплено Законом «Про
інформацію» від 2 жовтня 1992 р.
Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення
документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами,
юридичними особами або державою.
Зберігання інформації – забезпечення належного стану інформації
та її матеріальних носіїв.
Використання інформації – задоволення інформаційних потреб
громадян, юридичних осіб і держави.
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Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування,
реалізація у встановленому законом порядку документованої або
публічно оголошуваної інформації.
Закріплений ст. 5 Закону зміст права на інформацію ( можливість
вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних
інтересів) на сьогодні вже не відповідає його конституційному
формулюванню. Основний закон, як відомо, одним із змістовних
елементів названого права визначає саме «збирання» (інформації).
Слід зазначити, що термін «одержання» інформації, встановлений
вищезгаданим Законом та сприйнятий іншими актами інформаційного
законодавства (наприклад. Законом України «Про науково-технічну
інформацію», актами законодавства про засоби масової інформації та
ін.) як структурний елемент змісту права на інформацію, в
Конституції відсутній.
Проте, як засвідчила правозастосовна практика, відповідні
різнопорядкові терміни, що визначають вид конкретної інформаційної
дії, вживаються як ідентичні, тоді як це різнопорядкові по змісту дії.
Складовими сукупного конституційного права можна назвати такі
інформаційні права людини і громадянина:
‒ право особи давати згоду на збирання, зберігання, використання та
поширення конфіденційної інформації про неї;
‒ право кожного громадянина на доступ до відомостей про себе
(крім тих, що становлять захищену законом таємницю) в органах
державної влади, місцевого самоврядування, установах і
організаціях;
‒ право кожного перевіряти достовірність інформації про себе і
членів своєї сім’ї;
‒ право спростовувати недостовірні відомості в судовому порядку;
‒ право вимагати вилучення будь-якої інформації про себе;
‒ право кожного на відшкодування матеріальної і моральної шкоди,
завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням
недостовірної інформації про себе і членів своєї сім’ї;
‒ право на забезпечення таємниці листування, телефонних розмов,
телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31);
‒ право на вільний доступ і поширення інформації про стан
навколишнього середовища, про якість харчових продуктів і
предметів побуту;
‒ право на правову інформацію як право знати свої права і
обов’язки,
‒ право на вільний доступ до нормативно-правових актів, що їх
визначають (ст. 57);
‒ право власності на інформацію ;

53

‒

право на заснування друкованих ЗМІ, на одержання через них
масової інформації;
‒ право на заснування інформаційних агентств;
‒ право на науково-технічну інформацію;
‒ право на захист від поширення відомостей, що не відповідають
дійсності, право на їх спростування;
‒ право одержувати інформацію про діяльність державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднання громадян та ін.
Гарантованість права на інформацію є одним із принципів
інформаційних відносин у державі, суспільстві (ст. 5 Закону «Про
інформацію»). Всім учасникам відповідних суспільних відносин
держава гарантує рівні права і можливості доступу до інформації.
Право забезпечується насамперед презумпцією відкритого
характеру інформаційних відносин. Кожен має право вільно збирати,
одержувати, зберігати, використовувати і поширювати будь-яку
інформацію, за винятком обмежень, встановлених Конституцією,
чинним законодавством.
Серед спеціальних юридичних гарантій права на інформацію:
‒ обов’язок органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
інформувати про свою діяльність та прийняті рішення;
‒ створення у державних органах спеціальних інформаційних служб
або систем, які б забезпечували в установленому порядку доступ
до інформації;
‒ створення механізму доступу до інформації;
‒ встановлення юридичної відповідальності за порушення
законодавства про інформацію;
‒ здійснення державного контролю за його додержанням тощо (ст. 6
Закону «Про інформацію»).
Режим доступу до інформації – передбачений правовими нормами
порядок одержання, використання, поширення, зберігання інформації.
За режимом доступу інформація поділяється на відкриту та з
обмеженим доступом, а остання – на конфіденційну і таємну.
У більшості випадків інформація є відкритою, обмеження права на
одержання подібної інформації забороняється. Держава здійснює
контроль за режимом доступу до інформації.
До основних видів відкритої інформації з передбачених
законодавством належить: екологічна, масова, правова, статистична
(за винятками, встановленими законодавством), соціологічна,
довідково-енциклопедична.
9 травня 2011 р. набув чинності Закон України від 13.01.2011
№ 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», який з того часу
регулює відносини щодо доступу до відкритої/публічної інформації.
Більш детально ці питання будуть розглядатися в межах наступної
теми.
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Слід підкреслити, що інформація як об’єкт інформаційних
відносин у сучасних умовах набуває основних рис товару, а саме
особливого його різновиду, якості якого (споживча вартість,
відчуження в формі купівлі-продажу тощо) виявляються поза
залежністю від кількості витраченої на його вироблення розумової
праці.
За чинним законодавством, майже всі основні види інформації
будь-якого змісту можуть бути товаром. На деякі види відомостей
встановлена плата.
Наприклад, органи науково-технічної інформації, підприємства,
організації, громадяни, які як суб’єкти науково-інформаційної
діяльності вільно реалізують свою інформаційну продукцію та
інформаційні
послуги,
законодавством
визначаються
як
товаровиробники.
Товаровиробнику надається право вчиняти будь-які дії щодо
реалізації своєї продукції в порядку, встановленому законом. Вони є
вільними у виборі постачальників інформації, форм відносин з ними,
методів і видів інформування, а також номенклатури інформаційної
продукції та послуг, окрім випадків, коли власники цих підприємств,
установ і організацій встановлюють певні вимоги щодо номенклатури
продукції, сфери інформаційного обслуговування тощо.
З метою вдосконалення організаційно-правового механізму
доступу до відкритої інформації чинне законодавство встановлює
певні обмеження щодо використання і поширення інформації як
товару. Не можуть стати товаром відомості, які в обов’язковому
порядку повинні оприлюднюватись:
‒ відповідно до конституційних вимог – закони та інші
нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки
громадян;
‒ відомості, що становлять офіційну документовану інформацію,
надання яких – правовий обов’язок органів законодавчої,
виконавчої та судової влади, їх посадових осіб, органів місцевого
самоврядування.
Безкоштовно державні органи та організації, органи місцевого
самоврядування зобов’язані надавати інформацію на вимогу осіб, яких
вона стосується, крім випадків, передбачених законом (ст. 11 Закону
«Про інформацію»).
Передбачається, наприклад, безплатне поширення так званої
соціальної рекламної інформації (соціальної реклами) – інформації
будь-якого виду, розповсюджуваної без мети отримання прибутку в
будь-якій формі і спрямованої на досягнення суспільно корисних
цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей. На засоби масової
інформації – розповсюджувачів реклами, діяльність яких повністю чи
частково фінансується з державного або місцевих бюджетів,
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покладено, зокрема, обов’язок розміщувати соціальну рекламу органів
державної влади та місцевого самоврядування, громадських
організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу,
друкованої площі, відведених для реклами.
Не може поширюватись як товар також інформація з обмеженим
доступом, відомості, що становлять державну таємницю.
Унеможливлюється надання на товарній основі відомостей (даних,
документів), що характеризують діяльність підприємств, установ,
організацій, інших юридичних осіб незалежно від форм власності,
громадських об’єднань на вимогу відповідних державних органів,
службових осіб, у встановлених законом випадках.
Право на вимогу інформації, яка необхідна для виконання власних
функцій та повноважень, мають також суди, спеціалізовані установи
та відомчі служби, що проводять судові експертизи, державні
податкові інспекції, уповноважені Антимонопольного комітету.
Предметом вимоги може бути, наприклад, банківська таємниця.
Відомо, що інформація має нематеріальний характер, матеріальною
формою її існування (одержання, зберігання, використання і
поширення шляхом фіксації відомостей на папері, магнітних, кіно-,
відео-, фотоплівці, інших носіях) як об’єкта інформаційно-правових
відносин визначено документ у вигляді банку даних, творів, архівних
фондів тощо.
За чинним законодавством інформація є об’єктом права власності
громадян, організацій (юридичних осіб) і держави.
Інформація може бути об’єктом права власності як у повному
обсязі, так і об’єктом лише володіння, користування чи
розпорядження.
Відповідно до Цивільного кодексу України інформація як об’єкт
цивільних прав може вільно відчужуватися або переходити від однієї
особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або
іншим чином, якщо вони (права) не вилучені з цивільного обороту,
або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи
юридичної особи (статті 177, 178).
Право власності на конфіденційну інформацію, за законодавством,
цілком належить суб’єкту, який створює, зберігає, може
використовувати чи поширювати інформацію.
Власник такої інформації встановлює режим доступу до неї,
забезпечує заходи зберігання конфіденційної інформації, а також має
право використовувати та поширювати інформацію на власний
розсуд.
Власник системи забезпечує захист інформації в системі в порядку
та на умовах, визначених у договорі, який укладається ним із
власником інформації, якщо інше не передбачено законом. На вимогу
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власника інформації він надає відомості щодо захисту інформації в
системі.
Власник системи, яка використовується для оброблення інформації
з іншої системи, забезпечує захист такої інформації в порядку та на
умовах, визначених договором, який укладається між власниками
систем, якщо інше не встановлено законодавством.
Умови оброблення інформації в системі власником системи
визначаються відповідно до договору з власником інформації, якщо
інше не передбачено законодавством.
Слід підкреслити, що згідно із законом в інформаційній сфері
допускається функціонування суб’єктів усіх форм власності.
Монополізація ринків у сфері інформаційної діяльності не
допускається.
Економічною основою та гарантом сприяння розвитку суспільства
та держави, захисту національних інтересів України, вирішення
соціально-економічних проблем, духовно-культурного збагачення
народу визначена державна і комунальна власність.
План лекційного заняття № 4
1. Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з
інститутом свободи слова.
2. Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на
інформацію та на доступ до інформації
3. Національне законодавство, що гарантує право громадян на
доступ до інформації.
4. Основні принципи здійснення доступу до інформації.
План семінарського заняття № 4
1. Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з
інститутом свободи слова.
2. Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на
інформацію та на доступ до інформації
3. Національне законодавство, що гарантує право громадян на
доступ до інформації.
4. Основні принципи здійснення доступу до інформації.
5. Інформаційний запит та звернення громадян.
6. Особливості реалізації права на доступ до інформації різних
видів (до правової інформації, екологічної інформації тощо).
Самостійна робота
1. Поняття правового режиму інформації та його різновиди.
2. Режим
вільного
доступу
до
інформації
(загальна
характеристика).
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3. Особливості реалізації права на доступ до інформації різних
видів (до правової інформації, екологічної інформації тощо).
4. Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. За режимом доступу до інформації інформаційні ресурси
поділяються на:
а) закриті та відкриті;
б) загальні та спеціальні;
в) відкриті та з обмеженим доступом;
г) таємні та загальні.
2. Передбачений правовими нормами порядок одержання,
використання, поширення і зберігання інформації – це
а) режим доступу до інформації
б) інформаційний запит;
в) звернення щодо узагальнення інформації;
г) режим захисту інформації.
3. Закон України «Про інформацію» виділяє два типи запитів
про надання інформації:
а) інформаційний запит щодо доступу до правової інформації та
доступ до конфіденційної інформації;
б) інформаційний запит щодо виборчого процесу та запит щодо
надання письмової або усної інформації;
в) інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів
та запит щодо надання письмової або усної інформації;
г) інформаційний запит щодо конфіденційної та службової
інформації.
Практичне завдання
Знімальна група була затримана під час зйомок сюжету поряд з
в’язницею. Військовослужбовці внутрішніх військ заборонили
зйомку, посилаючись на те, що «згідно розпорядження міністра
внутрішніх справ проводити зйомку в’язниці заборонено».
Дайте правову оцінку діям військовослужбовців.
Список рекомендованої літератури: 1, 3, 18, 27, 29, 34, 53, 54-58,
65, 75, 76, 82, 83, 87, 94, 102, 103, 104.
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Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації
Основні терміни та поняття: публічна інформація, публічна
інформація у формі відкритих даних, запит на інформацію,
оприлюдненн інформації, звернення громадян, розпорядник публічної
інформації, інформація з обмеженим доступом, службова інформація,
реєстр публічної інформації.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Відносини щодо доступу до публічної інформації врегульовує
Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня
2011 року № 2939-VI, який набрав чинності з 9 травня 2011 року.
Метою прийняття Закону є забезпечення прозорості і відкритості
суб’єктів владних повноважень та створення механізмів реалізації
права кожного на доступ до публічної інформації шляхом: визначення
режиму доступу до неї, а саме – виключних підстав обмеження
доступу до інформації, встановленням відповідальності за відмову чи
відстрочку у наданні інформації, встановленням для Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини додаткових гарантій в межах
повноважень, визначених Законом України «Про Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини», для забезпечення реалізації
права на доступ до інформації, встановленням максимально коротких
строків для розгляду запитів на інформацію тощо.
На виконання Закону Президент України підписав укази від
05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої
влади доступу до публічної інформації» та від 05.05.2011 № 548/2011
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної
інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».
Ці укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права
громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію.
Публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством або яка
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених
Законом.
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Також, слід зазначити, що положення даного закону не
поширюються на відносини щодо отримання інформації суб’єктами
владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на
відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним
законодавством.
Рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак
Доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
– в офіційних друкованих виданнях;
– на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
– на інформаційних стендах;
– будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
Обмеження доступу до інформації здійснюється лише при
дотриманні сукупності наступних вимог:
– виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
– розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
– шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний
інтерес в її отриманні.
Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником
інформації, якщо він правомірно оприлюднив її раніше.
Необхідно звернути особливу увагу на те, що не може бути
обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними
коштами, володіння, користування чи розпорядження державним,
комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів,
умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові
фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці
кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених Законом,
зазначене положення не поширюється на випадки, коли
оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди
інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи
запобіганню злочину.
Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації про
доходи осіб та членів їхніх сімей, які: а) претендують на зайняття чи
займають виборну посаду в органах влади; б) обіймають посаду
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державного службовця, службовця органу місцевого самоврядування
першої або другої категорії.
Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для
ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.
Видами інформації з обмеженим доступом є:
Конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними
порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.
Розпорядники інформації, які володіють конфіденційною
інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які
обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди – лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.
Таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується
відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої
може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається
інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю,
таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю.
До службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які
становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні
записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму
діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових
функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної
діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної
таємниці.
Документам, що містять інформацію, яка становить службову
інформацію, присвоюється гриф «для службового користування».
Також, слід зазначити, що перелік відомостей, що становлять
службову інформацію, який складається органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних
повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не
може бути обмеженим у доступі.
Основні зобов’язання щодо реалізації права громадян на доступ до
публічної інформації Закон покладає на розпорядників публічної
інформації. З їх правами та обов’язками необхідно ретельно
ознайомитися. До таких розпорядників належать:
– суб’єкти владних повноважень – органи державної влади, інші
державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади
Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні
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управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є
обов’язковими для виконання;
– юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих
бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, – стосовно
інформації щодо використання бюджетних коштів;
– особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб’єктів
владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи
надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних
послуг, – стосовно інформації, пов’язаної з виконанням їхніх
обов’язків;
– суб’єкти господарювання, які займають домінуюче становище на
ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є
природними монополіями, – стосовно інформації щодо умов
постачання товарів, послуг та цін на них.
– суб’єкти господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища
та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і
загрожують здоров’ю та безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно
необхідною інформацією).
Відповідно до ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної
інформації», розпорядники інформації зобов’язані:
1) оприлюднювати інформацію, передбачену вказаним Законом та
іншими законами;
2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому
володінні;
3) вести облік запитів на інформацію;
4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з
документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам
робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх,
записувати на будь-які носії інформації тощо;
5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати
відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до
інформації та оприлюднення інформації;
6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну
інформацію, а також у разі потреби перевіряти правильність та
об’єктивність наданої інформації і оновлювати оприлюднену
інформацію.
Закон України «Про доступ до публічної інформації» приділяє
значну увагу реалізації так званого «пасивного» доступу громадян до
інформації, що може бути реалізований завдяки її оприлюдненню.
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Така форма доступу до інформації розглядається, зокрема, і як один із
чинників, спрямований на запобігання проявам корупції.
Необхідно ознайомитися із переліком відомостей, які, відповідно
до Закону, підлягають обов’язковому оприлюдненню. Слід з’ясувати,
на кого законодавство покладає обов’язок здійснювати таке
оприлюднення та відповідальність за його порушення, види та обсяг
такої відповідальності.
Для реалізації основних положень Закону України «Про доступ до
публічної інформації» було прийнято значну кількість підзаконних
нормативних актів, якими, зокрема, визначається примірна форма
запиту на інформацію (постановою Кабінету Міністрів України від
25 травня 2011 р. № 583), граничні норми витрат на копіювання або
друк документів, що надаються за запитом на інформацію (постанова
Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 740) тощо. Зі
змістом основних положень таких актів необхідно ознайомитися. Крім
того, на реалізацію вимог Закону спрямована значна кількість
відомчих нормативних актів.
План лекційного заняття № 5
1. Доступ до публічної інформації.
2. Плата за послуги з надання публічної інформації.
3. Правові підстави відмови громадянам у доступі до публічної
інформації.
4. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення
права громадян на доступ до публічної інформації.
Самостійна робота
1. Режим
вільного
доступу
до
інформації
(загальна
характеристика).
2. Особливості реалізації права на доступ до інформації різних
видів (до правової інформації, екологічної інформації тощо).
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Будь-яка інформація, щодо якої законодавством чи якимось
іншими документами не встановлено іншого вважається за
порядком доступу до неї:
а) Інформацією з обмеженим доступом.
б) Таємною інформацією.
в) Відкритою інформацією.
г) Службовою інформацією.
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2. За режимом доступу до інформації інформаційні ресурси
поділяються на:
а) закриті та відкриті;
б) загальні та спеціальні;
в) відкриті та з обмеженим доступом;
г) таємні та загальні.
3. Передбачений правовими нормами порядок одержання,
використання, поширення і зберігання інформації – це
а) режим доступу до інформації
б) інформаційний запит;
в) звернення щодо узагальнення інформації;
г) режим захисту інформації.
Практичне завдання
Оберіть офіційний веб-сайт будь-якого одного органу місцевого
самоврядування чи органу державної влади, його територіального
підрозділу (наприклад, Полтавської обласної ради, Полтавської
міської ради, Полтавської обласної державної адміністрації,
Міністерства юстиції тощо) та проаналізуйте відповідність його
інформаційного наповнення вимогам законодавства України про
доступ до публічної інформації.
За результатами аналізу складіть коротку аналітичну записку, у
якій має бути відображено відповідність/невідповідність вимогам
законодавства, перелік основних виявлених порушень чи недоліків,
можливі заходи відповідальності та рекомендації щодо усунення
виявлених порушень чи недоліків.
Список рекомендованої літератури: 1, 3, 18, 27, 29, 34, 53, 54-58,
65, 75, 76, 82, 83, 87, 94, 102, 103, 104.
Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне
управління у сфері інформаційних відносин
Основні терміни та поняття: інформаційна безпека,
інформаційне право, інформаційна функція держави, інформаційна
політика, Національна програма інформатизації, державне управління,
державне регулювання, конроль, органи державної влади і управління,
Національна рада, Держкомтелерадіо, компетенція.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Наприкінці 2001 р. на державному рівні було визнано, що
внаслідок суб’єктивних та об’єктивних причин в Україні
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спостерігається значне відставання розвитку Інформаційного
суспільства від темпів розвитку глобальної кіберцивілізації.
Цю проблему було визначено відповідно до статті 107 Конституції
України в Указі Президента України від 6 грудня 2001 р. № 1193/2001.
Цим Указом введено в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 31 жовтня 2001 р. «Про заходи щодо
вдосконалення державної інформаційної політики та забезпечення
інформаційної безпеки України».
На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони
України пунктом 1 Указу Президента України від 6 грудня 2001 р.
№ 1193/2001 було визнано незадовільним стан виконання Кабінетом
Міністрів України, Державним комітетом інформаційної політики,
телебачення і радіомовлення України, Державним комітетом зв’язку
та інформатизації України вимог Закону України «Про Національну
програму інформатизації України» та низки спрямованих на його
реалізацію Указів Президента України:
‒ Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення
Президента України та органів державної влади від 14 липня
2000 р. № 887 (87/2000);
‒ Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної
інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу
до цієї мережі в Україні від 31 липня 2000 р. № 928 (928/2000);
‒ доручень Президента України від 12 квітня 2000 p., від 5 грудня
2000 р. та від 25 квітня 2001 р. щодо створення та забезпечення
функціонування
національного
каналу
супутникового
іномовлення.
Також було визнано незадовільним виконання Указу Президента
України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 17 червня 1997 р. «Про невідкладні заходи щодо впорядкування
системи здійснення державної інформаційної політики та
удосконалення державного регулювання інформаційних відносин» від
21 липня 1997 р. № 663 (663/97).
Аналіз нормативно-правових актів України дає змогу зробити
висновок, що роль органів публічної влади у формуванні державної
інформаційної політики в нашій країні чітко не визначена. Функції і
повноваження органів публічної влади визначають фрагментарно,
ситуативно.
Ефективність державної інформаційної політики не вичерпується
наявністю відповідної стратегічної програми. Мають бути створені й
інші передумови – організаційні, технологічні, фінансові та ін.
Організаційне забезпечення проведення державної інформаційної
політики пов’язане насамперед з чітким розподілом завдань, функцій,
повноважень та відповідальності за реалізацію її основних завдань у
системі органів державної влади.
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Органи державної влади в Україні, що забезпечують здійснення
інформаційної політики в Україні відповідно до встановлених
законодавством завдань, функцій та повноважень, можна поділити на
органи:
‒ загальної;
‒ спеціальної;
‒ спеціалізованої компетенції (під останніми розуміються
підрозділи в органах державної влади, відповідальні за окремі
напрями державної політики в означеній галузі).
В Україні здійснюються заходи зі створення якісно нової системи
спеціальних органів державної влади, що функціонально
забезпечують втілення державної інформаційної політики.
До органів загальної компетенції в інформаційній галузі, основних
елементів організаційної основи державної інформаційної системи
належать:
‒ Верховна Рада України,
‒ Президент України.
‒ Кабінет Міністрів України,
‒ Конституційний суд України,
‒ міністерства, інші центральні та місцеві органи державної
виконавчої влади, органи судової влади, які відповідно до
встановлених законодавством повноважень беруть участь у
здійсненні державної інформаційної політики.
Верховна Рада відповідно до Конституції України створює
насамперед законодавчу основу здійснення інформаційної політики.
Виключно законами України визначаються, зокрема, засади створення
засобів масової інформації, організації державної статистики та
інформатики (пп. II, 14 ст. 92).
Крім того, парламент України призначає за поданням Президента
голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України,
звільняє зазначену особу з посади, а також призначає на посади та
звільняє з посад половину складу Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення. Комітет Верховної Ради України з
питань свободи слова та інформації з відповідними повноваженнями
можна зарахувати до спеціалізованих органів державної влади в
інформаційній галузі.
Вагомими в інформаційній галузі є повноваження Президента
України – гаранта конституційних, у тому числі інформаційних, прав
та свобод.
У межах своїх повноважень Президент бере участь у формуванні
органів спеціальної компетенції, діяльність яких спрямована на
забезпечення інформаційної безпеки, санкціонує заходи з її реалізації,
здійснює безпосереднє керівництво органами з питань національної
безпеки і оборони (зокрема РНБО).
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Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень
здійснює керівництво, контролює та координує діяльність органів
державної виконавчої влади, зокрема тих, що згідно з чинним
законодавством наділені спеціальною компетенцією в інформаційній
галузі; розробляє та розглядає проекти нормативно-правових актів,
спрямованих на регулювання інформаційних відносин; розробляє
інформаційне право України пропозиції щодо вдосконалення
інформаційно-аналітичного
забезпечення
діяльності
органів
державної виконавчої влади.
Органом спеціальної компетенції в інформаційній галузі є на
сьогодні позавідомчий державний орган – Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення є
конституційним, постійно діючим колегіальним органом, наглядовим
за дотриманням законів України, регулюючим державним органом у
сфері телерадіомовлення. Правові засади діяльності Національної
ради встановлює Закон України «Про Національну раду України з
питань телебачення і радіомовлення» (в редакції від З березня 2005 р.
з подальшими змінами).
Національна рада складається з восьми осіб: чотири з них
призначаються Верховною Радою України і чотири – Президентом
України на п’ять років.
Наглядовими повноваженнями Національної ради є нагляд за
дотриманням:
‒ телеорганізаціями та провайдерами програмної послуги -вимог
законодавства у сфері телерадіомовлення;
‒ ліцензіатами – вимог законодавства України щодо реклами та
спонсорства у сфері телерадіомовлення;
‒ ліцензійних умов та умов ліцензій;
‒ телерадіоорганізаціями – законодавства України у сфері
кінематографії;
‒ щодо частки вітчизняного продукту у їх програмах (передачах),
використання мови телерадіомовлення; захисту суспільної моралі;
‒ частки іноземних інвестицій у їх статутному фонді;
‒ застосування в межах своїх повноважень санкцій відповідно до
закону тощо.
Регуляторні повноваження Національної ради є такими:
‒ ліцензування телерадіомовлення:
‒ ліцензування провайдерів програмної послуги;
‒ участь у розробленні та погодження проекту Національної таблиці
розподілу смут радіочастот України і Плану використання
радіочастотного ресурсу України стосовно смуг радіочастот,
виділених для потреб телерадіомовлення;
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‒

розроблення умов використання та визначення користувачів
радіочастотного
ресурсу,
виділеного
для
потреб
телерадіомовлення;
‒ ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій та провайдерів
програмної послуги і відповідних реєстрів в порядку, визначеному
Законом України «Про телебачення і радіомовлення».
Функціонально органами спеціальної компетенції (органами
управління) в інформаційній галузі відповідно до визначених функцій
та повноважень є Державний комітет телебачення і радіомовлення
України (Держкомтелерадіо України), Державний комітет статистики,
Державний комітет архівів, Міністерство транспорту та зв’язку
України, Служба безпеки України (конкретно – Державна служба
спеціального зв’язку та захисту інформації України) та ін.
Серед державних органів спеціальної компетенції в інформаційній
галузі слід також назвати Державну службу спеціального зв’язку та
захисту інформації України, яка є уповноваженим органом у сфері
захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційнотелекомунікаційних системах».
Вагомі повноваження в інформаційній галузі має також
Міністерство культури і туризму, що здійснює державну реєстрацію
кіно-, відеофільмів, а також видає державні посвідчення на право їх
розповсюдження і демонстрування.
Таким чином в України існує система органів державної влади і
управління з відповідними функціями в інформаційній галузі.
Необхідною умовою її функціонування в сучасних умовах є
насамперед чітка координація діяльності як єдиної структури.
План лекційного заняття № 6
1. Концепція державної інформаційної політики.
2. Державне управління національними інформаційними
ресурсами.
3. Правовий статус державних органів в інформаційній галузі.
Самостійна робота
1. Зміст поняття «інформатизація». Національна програма
інформатизації.
2. Концепція національної програми інформатизації.
3. Основні напрями інформатизації в Україні.
4. Інформатизація та державна інформаційна політика. Правові
засади державно інформаційної політики.
5. Заходи щодо реалізації державної інформаційної політики для
прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
6. Правовий статус державних органів в інформаційній галузі.
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Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Кабінет Міністрів України з-поміж основних елементів
організаційної основи державної інформаційної системи
належать до:
а) Органів загальної компетенції.
б) Органів спеціальної компетенції.
в) Органів спеціалізованої компетенції.
г) Органів місцевої компетенції.
2. Що не відноситься до завдань Національної програми
інформатизації:
а) Інтеграція України у світовий інформаційний простір.
б) Формування системи національних інформаційних ресурсів.
в) Формування системи національних соціальних мереж, їх
інтеграція із зарубіжними.
г) Створення
загальнодержавної
мережі
інформаційного
забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров’я тощо.
3. Оберіть вірне твердження. Інформаційна політика України
сьогодні:
а) Передбачає чітко визначені принципи, закріплені Законом
«Про інформацію».
б) Перебуває на стадії розробки й утвердження.
в) Є чітко визначеною, закріплена Законом «Про національну
програму інформатизації».
г) Є чітко визначеною, закріплена Законом «Про державну
інформаційну політику України».
Практичне завдання
Журналіст приїхав на місце дорожньо-транспортної події раніше
правоохоронних органів і зняв там матеріал. Прибулий пізніше наряд
міліції зажадав від журналіста передачі касети для залучення її до
кримінальної справи як речовий доказ.
Оцініть правомірність вимог працівника міліції.
Список рекомендованої літератури: 4, 8, 13, 14, 29, 44, 62, 70, 71,
75, 82, 87, 88, 94, 102.
Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації
Основні терміни та поняття: національна безпека, національні
інтереси, інформаційна безпека, інформація як об’єкт правового
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захисту, контроль, інформаційна загроза, інформаційна війна,
інформаційний тероризм, захист інформації, правовий захист,
технічний захист, криптографічний захист.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Інформаційна безпека останнім часом стала одним із
найважливіших напрямів інформаційної діяльності. Важливість цього
напряму зумовлена низкою чинників. Передусім це ключова
організаційно-управлінська та регулятивно-контрольна функція
інформаційного чинника в сучасному суспільстві. Але пропорційно до
збільшення ролі цього чинника зростають і можливі суспільнонебезпечні наслідки від протиправного втручання в інформаційні
відносини і процеси. Крім того, в умовах сучасних глобалізаційних
тенденцій Україна має бути спроможною адекватно відповідати на всі
виклики та небезпеки, пов’язані з розбудовою глобального
інформаційного суспільства.
Інформаційна безпека – це стан захищеності життєво важливих
інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність
інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив;
негативні наслідки застосування інформаційних технологій;
несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення
цілісності, конфіденційності та доступності інформації (п. 13 розділу
Ш Закону).
Державна
інформаційна
політика
передбачає,
зокрема,
удосконалення правового регулювання інформаційних відносин. Для
підвищення ефективності розвитку інформаційного суспільства
Основні засади розвитку визначають, наприклад, створення цілісної
системи законодавства, гармонізованого з нормами міжнародного
права, кодифікацію інформаційного законодавства.
Ефективність державної інформаційної політики не вичерпується
наявністю відповідної стратегічної програми, оскільки мають бути
створені й інші передумови – організаційні, технологічні, фінансові та
ін. Особливе місце серед них належить інформаційному праву
України, норми якого мають забезпечити реалізацію інформаційної
функції держави.
Тривалий час у вітчизняному законодавстві не було визначення
інформаційної безпеки. Зокрема, в Законі «Про основи національної
безпеки України» вживається лише загальний термін «національна
безпека» (ст. 1), яка визначена як «захищеність життєво важливих
інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої
забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення,
запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз
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національним інтересам». А питання інформаційної безпеки
розглядається в цьому Законі як певні аспекти національних інтересів
та національної безпеки в інформаційній сфері.
Цим же Законом виділено три об’єкти національної та, відповідно,
інформаційної безпеки (ст. 3), до яких належать:
‒ людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;
‒ суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні,
інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє
природне середовище і природні ресурси;
‒ держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна
цілісність і недоторканість.
У законодавстві України визначено також багато аспектів
інформаційної безпеки з питань інформатизації та розвитку
інформаційного суспільства. Так, поняття інформаційної безпеки
міститься в Законі України «Про Концепцію національної програми
інформатизації». Згідно п. З розділу VI Концепції, «Інформаційна
безпека є невід’ємною частиною політичної, економічної, оборонної
та інших складових національної безпеки» . Проте цей Закон дещо
інакше, ніж Закон «Про основи національної безпеки України»,
визначає класифікацію об’єктів інформаційної безпеки. Так, уже в п. З
розділу VI визначається об’єктами інформаційної безпеки названо:
‒ інформаційні ресурси;
‒ канали інформаційного обміну і телекомунікації;
‒ механізми забезпечення функціонування телекомунікаційних
систем і мереж;
‒ інші елементи інформаційної інфраструктури країни.
Закон «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007 – 2015 роки» (ст. 13) зазначено, що проблеми
інформаційної безпеки набувають особливого значення за швидкого
розвитку глобального інформаційного суспільства, широкого
використання ІКТ в усіх сферах життя. Ця стаття Закону дає нове
визначення інформаційної безпеки, яке є узгодженим із встановленою
законодавством дефініцією національної безпеки. За цією нормою:
інформаційна безпека – це стан захищеності життєво важливих
інтересів людини, суспільства і держави, при якому запобігається
нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та невірогідність
інформації, що використовується; негативний інформаційний вплив;
негативні наслідки застосування інформаційних технологій;
несанкціоноване розповсюдження, використання і порушення
цілісності, конфіденційності та доступності інформації.
У цій дефініції сутність інформаційної безпеки розкривається через
визначення певних ключових елементів (об’єктів) цієї безпеки, щодо
яких потрібно вжити заходів забезпечення безпеки з метою
унеможливлення шкоди. Такими елементами є:
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‒

якість інформації, котру використовують (забезпечення її повноти,
вчасності та вірогідності);
‒ правила інформаційної діяльності (запобігання негативному
інформаційному впливу та негативним наслідкам застосування
інформаційних технологій)
‒ правові режими інформаційних ресурсів та доступу до інформації
(забезпечення виконання визначених законодавством правил
розповсюдження та використання інформації, а також її цілісності,
конфіденційності та доступності інформації).
Як уже зазначалося, характерною ознакою українського
законодавства в галузі безпеки є наявність значних запозичень із
законодавства Російської Федерації. Це, зокрема, стосується
концептуальних положень про формування системи напрямів
державної діяльності для захисту інформаційної безпеки на основі
класифікації можливих загроз національним інтересам в
інформаційній сфері. Наприклад, багато норм Закону «Про основи
національної безпеки України» та Концепції (основ державної
політики) національної безпеки України, що передувала йому,
запозичено із закону Російської Федерації «Про безпеку» .
Доцільність подібних запозичень може викликати сумніви. Адже в
нинішній редакції Закон України «Про основи національної безпеки
України» має переважно декларативний характер. Зокрема, він не
визначає конкретних механізмів захисту національної безпеки,
залишаючи реалізацію цих завдань у сфері проведення державної
політики загалом; по-друге, не створює чітких критеріїв оцінювання
стану національної безпеки та ефективності діяльності з її захисту.
Недоцільним, зокрема, є формування системи напрямів державної
діяльності із захисту інформаційної безпеки на основі класифікації
можливих загроз національним інтересам в інформаційній сфері, як це
зроблено у більшості національних нормативно-правових актів та
концепцій із цих питань. Адже такі категорії як «інтереси» і «загрози»,
є мінливими та суб’єктивними, ступінь їх захищеності важко
оцінювати. А правове регулювання вимагає стабільності та наявності
чітких критеріїв оцінювання відповідності закону, ефективності
захисту тощо.
Крім того, побудова правового регулювання на основі емпіричної
концепції «можливих загроз» створює ризик перетворення питань
інформаційної безпеки на певну «гумову категорію», яка може
використовуватися не для реального захисту держави, суспільства та
окремої людини, а для обґрунтування гаслами захисту цієї безпеки
таких дій, як порушення законодавства з боку державних органів,
утиски свободи слова і прав людини тощо.
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Загалом же захисту інформаційної безпеки можна визначити як
складну систему, що складається з комплексу векторів державної
політики і зумовлена специфікою об’єктів інформаційної безпеки .
В інформаційній безпеці слід виділити три комплекси питань, які
диференціюються відповідно до природи правових норм, що
становлять їх нормативно-правову базу:
1) інформаційна безпека людини і суспільства, яка ґрунтується,
передусім на нормах природного права і вимірюється ступенем
свободи від втручання держави та інших осіб, можливостями
самореалізації та самовизначення;
2) інформаційна безпека держави, що ґрунтується на
позитивному праві і пов’язана із застосуванням обмежень, заборон,
жорсткою регламентацією.
Невід’ємним елементом її є сила державного примусу;
інформаційна безпека суб’єктів підприємницької діяльності, яка
насамперед має бути визначена законодавством з питань захисту
конкуренції, регулювання економіки тощо.
Комплекс питань інформаційної безпеки людини й суспільства має
такі вектори:
‒ забезпечення інформаційних прав і свобод людини і громадянина;
‒ захист людини від неправомірного інформаційного втручання;
‒ забезпечення національної, культурної і духовної ідентичності від
неправомірного втручання;
‒ забезпечення дієздатних правових та організаційних механізмів
захисту відповідних прав та ін.
Комплекс питань інформаційної безпеки держави охоплює такі
вектори державної діяльності:
‒ захист та обмеження обігу інформації з метою безпеки;
‒ захист інформаційної інфраструктури держави;
‒ безпека розвитку інформаційної сфери держави;
‒ захист національного інформаційного ринку;
‒ запобігання інформаційному тероризму та інформаційній війні,
використання інформаційної зброї;
Комплекс питань інформаційної безпеки суб’єктів підприємницької
діяльності включає такі вектори:
‒ захист комерційної таємниці;
‒ забезпечення захисту комерційної інформації органами державної
влади;
‒ державний контроль за засобами захисту власної інформаційної
безпеки, які використовуються комерційними підприємствами;
‒ дотримання безпечних параметрів інформаційних послуг та їх
продуктів.
Отже, державно-правовий механізм інформаційної безпеки є
системою органів державної влади загальної і спеціальної
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компетенції, задіяних у процесі формування та реалізації політики
інформаційної безпеки, внутрішні й зовнішні ролі та відносини якої
регулюються системою правових норм і принципів.
План лекційного заняття № 7
1. Поняття та види інформаційної безпеки. Її сутність.
2. Основні види загроз безпеці суб’єктів інформаційних
правовідносин.
3. Правові аспекти захисту інформації. Особливості захисту
інформації в автоматизованих системах.
План семінарського заняття № 5
1. Історія формування категорій «національна безпека» та
«національні інтереси»
2. Поняття і правові основи інформаційної безпеки України.
3. Основні напрями державної політики інформаційної безпеки
4. Інституціональний механізм інформаційної безпеки
5. Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки. Види
загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин.
6. Організаційні та правові засоби захисту інформації. Правові
аспекти захисту інформації в автоматизованих системах.
Самостійна робота
1. Питання
попередження
інформаційної
війни
та
інформаційного тероризму в документах ООН.
2. Технічний захист інформації.
3. Ліцензування та державний контроль робіт з технічного та
криптографічного захисту інформації.
4. Національна система конфіденційного зв’язку.
5. Функції та повноваження Державної служба спеціального
зв’язку та захисту інформації України щодо забезпечення
інформаційної безпеки.
6. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Мережева та інформаційна безпека є важливим елементом:
а) інформаційного простору України;
б) Єдиного Європейського інформаційного простору;
в) Єдиного міжнародного інформаційного простору;
г) Відкритого міжконтинентального інформаційного простору.
2. Об’єктом інформаційної безпеки визнано:
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а) комерційну таємницю;
б) державу і людину;
в) системи і мережі ;
г) інформаційні ресурси;
3. Інформаційний тероризм це:
а) незаконні дії щодо безпеки держави та суспільства;
б) терористичні дії в контексті інформаційної безпеки;
в) правопорушення пов’язані з комп’ютерними мережами;
г) протиправна, винна діяльність спрямована на інформаційну
безпеку держави.
Практичне завдання
Журналіст газети «Промінь» був виявлений співробітниками
служби охорони у сесійній залі Полтавської міської ради. При
перевірці документів журналіст не зміг надати документи, що
підтверджують його акредитацію.
Дайте поняття інституту акредитації журналістів ЗМІ?
Яка процедура акредитації?
Які подальші дії співробітників внутрішніх справ про відношенню
до журналіста?
Список рекомендованої літератури: 7, 8, 13, 17, 25, 29, 33, 39, 42,
46, 73, 74, 82, 84, 87, 92, 94, 97, 98, 102.
Тема 8. Міжнародне інформаційне право
Основні терміни та поняття: міжнародне право, міжнародний
договір.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Формування системи інформаційного законодавства висунуло
проблему гармонізації його на міждержавному рівні з урахуванням
засад міжнародного права (його провідних складових: публічного і
приватного).
Для з’ясування сутності міжнародного інформаційного права на
рівні окремих країн слід визначитися у їхніх правових доктринах.
Кожна країна має правову доктрину. Проте в теорії міжнародного
права за певними критеріями визначають такі типові правові системи.
Правова доктрина системи загального права англо-американської
сім’ї права (Великобританія, США та інші країни, що запозичили їхню
доктрину права). Основний її зміст зводиться до публічно-правового і
приватноправового (недержавного) регулювання суспільних відносин.
У зв’язку з цим право поділяють на публічне і приватне. Важливим
критерієм розмежування є визначення соціальної спрямованості
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інтересу: публічний (суспільства, держави в цілому) та приватний
(окремої людини, недержавних спільнот).
Державне
забезпечення
приватноправового
регулювання
здійснюється через можливість судового захисту у формі судових
прецедентів.
Правова доктрина європейської континентальної сім’ї права, її ще
називають романо-германською (ФРН, Франція, Росія та ін.). За цією
доктриною право поділяють на галузі, підгалузі, галузеві та
міжгалузеві комплексні інституції публічного (державного) права.
Серед провідних галузей визначають: конституційне, адміністративне,
цивільне та кримінальне право. На їхній основі виникають синтетичні
комплексні галузі чи міжгалузеві комплексні інститути права. Такий
підхід правового регулювання притаманний і Україні.
Як констатацію факту слід зазначити, що сучасне інформаційне
законодавство України щодо доктрини формування має характер
змішаної системи права: зберігши галузевий підхід традиційної
континентальної системи права, воно стало на шлях публічноправового нормотворення за доктриною загального права (англоамериканської системи права), коли окремі проблеми на
законодавчому рівні вирішуються на рівні окремих законів за
ситуаційним принципом. У зв’язку з цим є необхідність визначитися у
підходах міжнародної практики щодо регулювання суспільних
інформаційних відносин.
Сьогодні можна констатувати що в міжнародному праві активно
формується нова інституція – міжнародне інформаційне право
світової інформаційної цивілізації. За експертними оцінками, на
міжнародному рівні укладено близько 100 міждержавних угод
(глобальних, універсальних, регіональних та субрегіональних), у яких
визначені міжнародні інформаційні відносини.
Глобальна комп’ютеризація через Інтернет породила необхідність
пошуку засобів і методів гармонізації національних правових систем у
сфері міжнародних інформаційних відносин, співвідношення цих
систем на рівні колізійного та матеріального міжнародного права. У
багатьох регіонах світу формуються міжнародні стандарти правових
норм на рівні типових законів, багатосторонніх конвенцій, угод тощо.
Деякі теоретики та практики у сфері правового регулювання
суспільних інформаційних відносин пропонують механічно
імплементувати (ввести до системи національного права) ці норми в
національну систему права без глибокого порівняльного аналізу
чинного законодавства інших країн. На нашу думку, при
правотворенні неприпустиме необґрунтоване копіювання зарубіжного
досвіду. Гармонізацію можна проводити також шляхом внесення
нового змісту в наявні форми правових норм. До речі, саме так
роблять у цивілізованих країнах, які раніше від нас стали на шлях
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формування правового інформаційного суспільства у складі
глобальної інформаційної цивілізації.
Міжнародний досвід показує, що у сфері суспільних
інформаційних відносин при законодавчій легалізації їх насамперед
враховують загальнолюдські принципи. Серед цих принципів чільне
місце посідають такі:
‒ державний суверенітет окремих країн в участі у міжнародних
відносинах;
‒ верховенство прав людини: повага та гуманне ставлення до
людини, її честі, гідності, репутації;
‒ презумпція невинності громадянина, приватної особи на засадах
співвідношення потреб та інтересів окремих людей, корпорацій
(об’єднань) їх, націй, держав та світового співтовариства.
Новий підхід щодо правового регулювання суспільних відносин,
який може бути прийнятий і на міжнародному рівні, запропонований
вітчизняною наукою, – це теорія гіперсистем права. В його розвитку
сьогодні набирають сили нові наукові дисципліни: юридична
когнітологія, правова кібернетика та правова інформатика.
Особливістю цих наук є застосування принципів, підходів і методів
кібернетики та інформатики до вирішення проблем права, зокрема
правотворення.
Виходячи з положень правової інформатики, слід зазначити, що
правотворення у міжнародному та національному праві має
базуватися на основі методології системного і комплексного підходів,
зокрема теорії формування комплексних гіперсистем права, агрегації
галузевих інститутів права у нову системну якість, не притаманну
окремим складовим міжнародного публічного і приватного права.
Міжнародна інформаційна діяльність полягає у забезпеченні
громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій
офіційною документованою або публічно оголошуваною інформацією
про зовнішньополітичну діяльність України, про події та явища в
інших країнах, а також у цілеспрямованому поширенні за межами
України державними органами й об’єднаннями громадян, засобами
масової інформації та громадянами всебічної інформації про Україну.
Відповідно до законодавства України її громадяни ма¬ють право
на вільний і безперешкодний доступ до інформації через зарубіжні
джерела, включаючи пряме телевізійне мовлення, радіомовлення і
пресу тощо.
Правове становище і професійна діяльність акредитованих в
Україні іноземних кореспондентів та інших представників іноземних
засобів масової інформації, а також інформаційна діяльність
дипломатичних, консульських та інших офіційних представників
зарубіжних держав в Україні регулюються законодавством України,
відповідними міжнародними договорами, укладеними Україною.
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В Україні створення і діяльність спільних організацій у галузі
інформації за участю вітчизняних та іноземних юридичних осіб і
громадян регулюються законодавством України. Якщо міжнародним
договором встановлено інші правила, ніж ті, які містяться в
законодавстві України, що регулює відносини в галузі інформації, то
застосовуються норми міжнародного договору, укладеного Україною
(ст. 50 Закону України "Про інформацію").
Міжнародне співробітництво в галузі інформації з питань, що
становлять взаємний інтерес, здійснюється на основі міжнародних
договорів, укладених Україною та юридичними особами, які
займаються інформаційною діяльністю.
Державні органи та інші юридичні особи, які займаються
інформаційною діяльністю, можуть безпосередньо здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність у власних інтересах, а також в
інтересах індивідуальних і колективних споживачів, яких вони
обслуговують і яким гарантують одержання зарубіжної інформації (ст.
51 Закону України "Про інформацію").
Міжнародне співробітництво у сфері науково-технічної інформації
та міжнародна інформаційна діяльність регулюються згідно з чинним
законодавством (ст. 20 Закону України "Про науково-технічну
інформацію").
Відповідно до чинного законодавства Україні міждержавний, обмін
науково-технічною інформацією здійснюється відповідно до угод,
підписаних Україною.
Держава забезпечує відкритий і рівноправний доступ своїх
громадян і громадян держав – партнерів за угодами до інформаційних
ресурсів спільного користування.
Відповідно до законодавства уряд України визначає національний
інформаційний центр, який координує міждержавний обмін науковотехнічною інформацією (ст. 21 Закону України "Про науково-технічну
інформацію").
Діяльність іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні у сфері
науково-технічної інформації. Іноземні юридичні та фізичні особи, а
також особи без громадянства можуть інвестувати розвиток сфери
науково-технічної інформації України відповідно до чинного
законодавства (ст. 22 Закону "Про науково-технічну інформацію").
Міжнародне співробітництво у сфері інформатизації
спрямовується на підвищення економічної ефективності та
науково-технічного рівня виконання Національної програми
інформатизації. З цією метою до виконання окремих завдань
(проектів) Національної програми інформатизації можуть залучатися
іноземні юридичні та фізичні особи, іноземні інвестиції.
Держава розвиває і підтримує всі форми міжнародного
співробітництва у сфері інформатизації, які не суперечать
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законодавству та державним інтересам України (ст. 27 Закону України
"Про національну програму інформатизації").
У сфері реалізації Національної програми інформатизації
законодавством передбачено, якщо міжнародними договорами, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в Законі "Про
Національну програму інформатизації", то застосовуються правила
міжнародних договорів (ст. 28 Закону України "Про Національну
програму інформатизації").
Щодо міжнародних договорів у галузі зв’язку, якщо міжнародним
договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені
законодавством України про зв’язок, то застосовуються правила
міжнародного договору (ст. 32 Закону України "Про зв’язок").
Щодо застосування норм міжнародних правових актів у сфері
Національного архівного фонду і архівних установ передбачено, якщо
в міжнародних правових актах, в яких бере участь Україна,
встановлено інші норми, ніж ті, що містяться в Законі України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи", то діє норма
міжнародного правового акта (ст. 4 Закону України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи").
Щодо застосування правил міжнародного договору у сфері
авторського права і суміжних прав передбачено, якщо міжнародним
договором, учасником якого є Україна, встановлено інші правила, ніж
ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і
суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору
(ст. З Закону України "Про авторське право і суміжні права").
У сфері міжнародних відносин щодо державної таємниці
законодавством України визначено, що передані Україні відомості, які
становлять таємницю іноземної держави чи міжнародної організації,
охороняються в порядку, передбаченому Законом України "Про
державну таємницю". У разі, якщо міжнародним договором, згоду на
обов’язковість якого надано Верховною Радою України, установлено
інші, ніж передбачені цим Законом, правила охорони таємниці
іноземної держави чи міжнародної організації, то застосовуються
правила міжнародного договору України (ст. З Закону України "Про
державну таємницю" (нова редакція)).
План лекційного заняття № 8
1. Принципи міжнародного інформаційного права, його роль у
формуванні інформаційного права України.
2. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
3. Окремі
аспекти
правового
регулювання
суспільних
інформаційних відносин у західноєвропейських країнах та США.
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План семінарського заняття № 6
1. Принципи міжнародного інформаційного права. Вплив
міжнародного права на формування інформаційного права
України.
2. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
3. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.
4. Окремі
аспекти
правового
регулювання
суспільних
інформаційних відносин у західноєвропейських країнах та США.
Самостійна робота
1. Принципи міжнародного інформаційного права. Вплив
міжнародного права на формування інформаційного права
України.
2. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
3. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Формування
законодавчих
важелів
регулювання
є
характерною ознакою такого ієрархічного рівня організації
інформаційної діяльності:
а) індивідуального;
б) підприємства;
в) національного;
г) міжнародного (глобального).
2. У практиці формування інформаційного суспільства в різних
країнах виділяють три основні моделі:
а) європейську, американську, скандинавську;
б) східну, західну, континентальну;
в) американську, австралійську, канадську;
г) європейську, американську, азіатську.
3. Інформаційний ресурс це
а) сукупність документів в інформаційних системах;
б) сукупність нормативно-правових актів;
в) види інформаційних систем держави;
г) сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини
щодо інформації.
Практичне завдання
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Громадянин Російської Федерації звернувся з позовом у судові
органи з питання захисту своїх прав на доступ до інформації.
Відповідачем за позовом виступав орган місцевого самоврядування.
Визначте норми Конституції України що визначають основні
конституційні гарантії прав громадян на доступ до інформації.
Чи має право громадянин РФ на заявлені в позові вимоги.
Список рекомендованої літератури: 29, 47, 59, 77, 81, 82, 87, 92,
94, 98, 102.
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Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації
Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері масової інформації
Основні терміни та поняття: масова інформація, друкована й
аудіовізуальна інформація, свобода інформації, засоби масової
інформації, засоби комунікації, телебачення і радіомовлення,
електронні ЗМІ, Інтернет, інформаційна діяльність, ліцензування
каналів, статус журналістів, оцінні судження.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Інститут засобів масової інформації – один із центральних
інститутів інформаційного права. Можна стверджувати, що на
сьогодні він являє собою комплексне, міжгалузеве утворення –
законодавство про засоби масової інформації.
Об’єктом регулювання є інформаційні відносини, пов’язані з
виробництвом (створенням), поширенням одного із основних видів
інформації – масової, з організацією І функціонуванням засобів
масової інформації як юридичних осіб, правовим статусом суб’єктів
діяльності засобів масової інформації, юридичною відповідальністю
за правопорушення в означеній галузі тощо.
Інформаційні відносини, що опосередковуються обігом масової
інформації, які можна виразити в загальній формулі: виробництво –
поширення (розповсюдження) – споживання (використання), є
найбільш розгалуженими серед інших.
Законодавство масову інформацію визначає як публічно
поширювану друковану та аудіовізуальну інформацію (статті 18, 20
Закону України «Про інформацію»).
Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. виділяє
лише їх види – друковані та аудіовізуальні ЗМІ (ст. 20).
Друкованими засобами масової інформації визначено періодичні
друковані видання (пресу) – газети, журнали, бюлетені тощо і разові
видання з певним тиражем, а також форми неперіодичного поширення
масової інформації: одноразові видання з певним тиражем, а також
кіно, звуко- та відеозаписи.
Аудіовізуальними
засобами
масової
інформації
названо
радіомовлення, телебачення, кіно-, звуко- та відеозаписи тощо.
Поняття засобів масової інформації відповідно до конкретної галузі
значно розширили Закони України: «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» (1992), «Про телебачення і
радіомовлення» (1993), «Про систему Суспільного телебачення і
радіомовлення України» (1997), «Про державну підтримку засобів
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масової інформації та соціальний захист журналістів» (1997); «Про
інформаційні агентства» (1995); «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації (1997) та деякі інші акти
законодавства про ЗМІ.
В юридичній літературі пропонується, зокрема, визначення засобів
масової інформації як результату інтелектуальної діяльності, що має
назву як засіб індивідуалізації і форму періодичного друкованого
видання, радіо-, теле-, видеопрограмм, кінохронікальної програми або
іншу форму періодичного поширення масової інформації.
В існуючих визначеннях виявляються основні характерні ознаки
засобів масової інформації.
З одного боку, поняття ЗМІ пов’язують з організаційною формою
(матеріальним носієм) поширення масової інформації, а з іншого – із
засобами виробництва, поширення відповідної інформації. Ці два
аспекти мають принципове значення для визначення поняття засобів
масової інформації.
Фіксація на матеріальному носієві – юридична ознака будь-якого
ЗМІ. Підставами такого розуміння є норми Закону України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», які
визначають друковані засоби масової інформації (пресу) як періодичні
і такі, що продовжуються, видання (газети, журнали, бюлетені і
разові видання з визначеним тиражем та інші – курсив автора), які
виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше
номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну
реєстрацію.
Крім того, законом до окремих періодичних і таких, що
продовжуються, друкованих видань віднесені також додатки до
друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та
журнального типу (ст. 1).
Зазначені друковані видання можуть мати у своєму складі інші
носії інформації, як-то: платівки, дискети, магнітофонні та відеокасети
тощо, розповсюдження яких не заборонено чинним законодавством
України.
Отже, друковані засоби масової інформації у нормативно
визначених різновидах є матеріальними носіями масової інформації.
Аудіовізуальна інформація передається матеріальними носіями
дещо іншого типу: (відповідно до законодавства) у вигляді
електричних сигналів і приймається за допомогою побутових
електронних пристроїв.
Масова інформація як матеріалізований результат інформаційної
діяльності ЗМІ, що включає збирання, створення (виробництво),
редагування, підготовку до друку та видання, є інформаційною
продукцією.
83

За законом, підготовку та випуск у світ друкованого ЗМІ за
дорученням засновника (співзасновників) здійснює редакція або інша
установа, що виконує її функції.
Редакція набуває статусу юридичної особи з дня державної
реєстрації, оскільки, як відомо, друкований засіб масової інформації
може видаватися лише після його реєстрації.
Отже, статусу юридичної особи набувають редакція друкованого
засобу масової інформації і телерадіоорганізація.
Основними видами продукції названих суб’єктів інформаційної
діяльності, є: електронна, друкована, фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція, що є їх власністю. Проте, спосіб поширення відповідної
продукції а саме – на підставі відповідної угоди, на наш погляд, не дає
підстав зараховувати інформаційні агентства до різновидів засобів
масової інформації в традиційному їх розумінні.
За Законом «Про інформаційні агентства», названі суб’єкти
інформаційної діяльності застосовують дещо інший характер
задоволення інформаційних потреб, що зумовлює їх визначення як
«засобів комунікації».
Було б логічно, щоб таким терміном законодавець й надалі
визначав інформаційні агентства як організаційну структуру, що є
юридичною особою, основна мета діяльності якої – надання
інформаційних послуг.
Водночас, під засобами комунікації названий закон визначає засоби
розповсюдження продукції інформаційних агентств, зокрема
друковані та екранні видання, радіо, телебачення (кабельне,
супутникове, глобальне), електричний та електронний зв’язок
(телеграф, телефон, телекс, телефакс), комп’ютерні мережі та інші
телекомунікації.
Поняття державного засобу масової інформації визначається
Законом України «Про державну підтримку засобів масової
інформації та соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 р.
Це
друкований
засіб
масової
інформації,
засновником
(співзасновником) якого є орган державної влади, а видання
здійснюється на базі або за участі державної власності та відповідного
фінансування з Державного бюджету України чи бюджету
Автономної Республіки Крим і статутом (програмними цілями)
редакції якого передбачається, зокрема, інформування громадян про
діяльність цього та вищих органів державної влади (ст. 1).
Таким чином, під засобами масової інформації слід розуміти,
організаційно-правову форму поширення масової інформації, а
також: юридичних осіб (засобів комунікації), зареєстрованих у
встановленому законом порядку, основою метою діяльності яких є
доведення інформаційної продукції до широкого кола споживачів з
метою задоволення їхніх інформаційних потреб.
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Проблема, яка набуває як теоретичного, так і практичного
значення, полягає у відповіді на питання: чи є мережа Інтернет
засобом масової інформації?
У науковців, законодавців, зокрема вітчизняних, не існує єдиної
думки з цього приводу. Підставами зарахування Інтернет-сайтів до
засобів масової інформації є те, що будь-яке розміщення на ньому
матеріалів можна прирівняти до публікації в ЗМІ.
Проте, національне інформаційне законодавство не дає достатніх
підстав тлумачити Інтернет-сайти як ЗМІ.
Закон України «Про телекомунікації», наприклад, визначає
Інтернет як всесвітню інформаційну систему загального доступу, яка
логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на
Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами (ст. 1).
Однак таке визначення не базується на юридичній термінології, що
ускладнює його застосування в наявних юридичних конструкціях,
юридичній теорії, практиці.
Водночас Інтернет – це настільки багатозначне соціальне явище,
сутність якого зумовлює різні тлумачення, де кожне з них буде
характеризувати певні його аспекти, ознаки, властивості тощо. Тому
Інтернет у вигляді сукупності комп’ютерних систем, поєднаних
каналів зв’язку, не може бути предметом (об’єктом) правового
регулювання.
Згідно із законодавством основними видами інформаційної
діяльності засобів масової інформації як відповідної організаційної
структури (засобів комунікації) є: збирання, творення, редагування,
підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової
інформації (преси) з метою її поширення серед читачів; виробництво і
розповсюдження аудіовізуальних передач та програм (телебачення і
радіомовлення). Загальні положення конкретизуються у статутах
відповідних ЗМІ.
Загалом, зміст правового статусу ЗМІ як суб’єктів інформаційної
діяльності визначає певне коло однорідних суспільних відносин,
пов’язаних із створенням ЗМІ та набуттям ними правового статусу; із
випуском ЗМІ; з виробництвом і розповсюдженням відповідної
продукції.
Зміст діяльності ЗМІ визначають правовідносини, які в спеціальній
літературі умовно поділяють на «внутрішні» та «зовнішні».
Перші – пов’язані з внутрішньою організацією ЗМІ і виникають
між визначеними законодавством суб’єктами їх діяльності. Другі – це
відносини з громадянами, органами державної влади і місцевого
самоврядування, юридичними особами та ін.
Оскільки подібні правовідносини є досить розгалуженими,
розглянемо окремі з них. Особливості ЗМІ, зокрема, виявляються в
інституті заснування та їхньої юридичної легалізації.
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Право на заснування ЗМІ належить громадянам України, інших
держав та особам без громадянства, не обмеженим у цивільній правота дієздатності; юридичним особам України та інших держав,
трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі
відповідного рішення загальних зборів (конференції).
Засновником (співзасновником) друкованого ЗМІ може бути орган
державної влади, у випадку, коли видання здійснюється на базі або за
участі державної власності та відповідного фінансування з
Державного бюджету України чи бюджету Автономної Республіки
Крим і статутом (програмними цілями).
Серед суб’єктів права на заснування телерадіоорганізацій громадяни України, не обмежені у цивільній дієздатності, юридичні
особи, органи державної влади (стаття 12, 13 Закону «Про
телебачення і радіомовлення»).
Забороняється заснування телерадіоорганізацій:
‒ органами державної влади та органами місцевого самоврядування,
якщо рішення про їх створення або положення про них не
передбачає повноважень засновувати телерадіо-організації;
‒ юридичними особами, статутні документи яких не передбачають
можливість створення телерадіоорганізацій;
‒ іноземними юридичними і фізичними особами та особами без
громадянства;
‒ політичними
партіями,
профспілковими,
релігійними
організаціями та юридичними особами, яких вони заснували;
‒ громадянами, які за вироком суду відбувають покарання у місцях
позбавлення волі або визнані судом недієздатними.
Оскільки засновників може бути декілька, відносини між
співзасновниками друкованого засобу масової інформації, а також
співзасновниками-підприємцями щодо заснування та діяльності
визначаються установчим договором, який укладається відповідно до
чинного законодавства. Такий договір має передбачити розподіл між
співзасновниками обов’язків щодо виробничого, фінансового та
матеріально-технічного забезпечення діяльності створюваного ними
друкованого засобу масової інформації. У випадку, коли одним із
співзасновників є фізична особа, установчий договір повинен бути
нотаріально засвідчений (ст, 9 Закону «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні»).
Засновник (співзасновники) друкованого ЗМІ може об’єднувати в
одній особі редакцію, видавця, розповсюджувача. В іншому випадку
підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації
(співзасновників) здійснює за дорученням засновника редакція або
інша установа, що виконує її функції.
Редакція як творча організаційна структура діє на підставі свого
статуту, реалізує програму друкованого засобу масової інформації,
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яку затверджує засновник (співзасновник). У свою чергу, редакція
може бути і засновником (співзасновником) друкованого ЗМІ, і
видавцем, і розповсюджувачем.
Редакція (телерадіоорганізація), крім того, є тим суб’єктом
інформаційної діяльності, з яким законодавство пов’язує виникнення
ЗМІ як юридичної особи.
Водночас власне державна реєстрація не є достатньою підставою
для
початку
діяльності,
пов’язаної
з
виробленням
та
розповсюдженням телерадіопередач та програм. Єдиним достатнім
документом дозвільного характеру, що надає телерадіоорганізації
(ліцензіату) право мовлення, є ліцензія, видана Національною радою
згідно з умовами в ній зазначеними, в порядку, визначеному Законом
«Про телебачення і радіомовлення» (ст. 18 Закону України «Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення»).
Ліцензії видаються на супутникове, ефірне, кабельне, проводове та
багатоканальне мовлення.
Право розпочати мовлення, випускати телерадіопередачі чи
програми телерадіоорганізація має протягом року з дня набрання
ліцензією чинності. Власник технічних засобів мовлення або
організація, що їх експлуатує, не має права надавати ці засоби у
користування телерадіоорганізаціям, які не мають ліцензії, або якщо
відповідна ліцензія втратила чинність. Забороняється транслювати
телерадіопередачі на територію, більшу від вказану в ліцензії.
Відповідно до встановленої законодавством процедури для
отримання (або продовження) ліцензії на право користування
каналами мовлення телерадіоорганізація подає заяву до Національної
ради.
Національна рада не розглядає заяву про видачу ліцензії на право
користування каналом мовлення у випадках, коли вона подана
(підписана) не уповноваженою на це особою; подана з порушеннями
вимог законодавства щодо її оформлення; якщо вже раніше видано
ліцензію телерадіоорганізації з тією самою назвою і на тій самій
території мовлення.
Усунення причин, що зумовили винесення рішення про залишення
заяви без розгляду, є підставою для розгляду відповідної заяви по суті
в порядку і в установлені строки. Повідомлення про залишення заяви
без розгляду з викладенням причин може бути оскаржено заявником у
судовому порядку.
Ліцензія видається за результатами конкурсного відбору на її
отримання, який ініціюється, оголошується і проводиться виключно
Національною радою.
Держава гарантує захист і охорону журналісту при виконанні ним
службових обов’язків. Слід зазначити, що конкретну правову гарантію
закріплює тільки Закон України «Про друковані засоби масової
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інформації (пресу) в Україні», згідно із яким професійний журналіст
редакції при виконанні службових обов’язків перебуває під її
правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність
журналіста охороняються законом (ст. 43).
Відповідальність за скоєння злочину проти журналіста у зв’язку з
виконанням ним професійних обов’язків або перешкоджання його
службовій діяльності прирівнюється до відповідальності за скоєння
таких самих дій проти працівника правоохоронного органу (ст. 17
Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації і
соціальний захист журналістів»).
Гарантіями професійної діяльності журналістів є, зокрема,
звільнення ЗМІ, творчих працівників від юридичної відповідальності.
При цьому відповідно до ст. 42 Закону України «Про друковані засоби
масової Інформації (пресу) в Україні» не вважається зловживанням
свободою діяльності ЗМІ публікація відомостей, які не відповідають
дійсності, принижують честь і гідність громадян і організацій,
порушують права і законні інтереси громадян або являють собою
зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової
інформації і правами журналіста, якщо:
‒ ці відомості одержано від інформаційних агентств або від
засновника (співзасновників);
‒ вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу
до офіційних документів і запит щодо надання письмової або
усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України
«Про інформацію»;
‒ є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових осіб
державних органів, організацій і об’єднань громадян;
‒ є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим
друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього: в
них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом
незаконним шляхом.
Телерадіоорганізація та її працівники не несуть відповідальності за
поширення інформації, що не відповідає дійсності, у разі:
Творчий працівник на підставі Закону України «Про інформацію»
не може бути притягнутий за висловлення оцінила суджень (ст. 47).
Під такими, за винятком образи чи наклепу, розуміються
висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика,
оцінювання дій, а також висловлювання, що не можуть бути
витлумачені як такі, що містять фактичні дані, з огляду на характер
використання мовних засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій,
сатири. Оцінні судження не підлягають спростовуванню та доведенню
їх правдивості.
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Законодавством передбачено також звільнення від відповідальності
за розголошення інформації з обмеженим доступом (такою є таємна та
конфіденційна інформація), якщо суд встановить, що ця інформація є
суспільно значимою. При цьому, критерії подібної інформації
законодавством не визначено, їх встановлюють судові органи.
План лекційного заняття № 9
1. Масова інформація і засоби її поширення. Поняття і види
засобів масової інформації.
2. Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів
інформаційної діяльності.
3. Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної
діяльності преси в Україні.
План семінарського заняття № 7
1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні та їх
правовий статус.
2. Процедура реєстрації друкованих засобів масової інформації в
Україні.
3. Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної
діяльності преси в Україні.
4. Особливості правового становища інтернет-видань.
План семінарського заняття № 8
5. Правовий статус інформаційних агентств.
6. Правове регулювання телебачення і радіомовлення в Україні.
7. Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів.
8. Правове регулювання кінематографії, розповсюдження і
демонстрування фільмів.
Самостійна робота
1. Поняття та види інформаційної діяльності.
2. Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів
інформаційної діяльності.
3. Правове становище Інтернет-видань.
4. Структура та повноваження Державного комітету з
телебачення та радіомовлення.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Засади утворення і діяльності засобів масової інформації
можуть визначатися:
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а) договорами між суб’єктами діяльності ЗМІ;
б) виключно законами;
в) підзаконними актами;
г) судовими рішеннями.
2. Що не відноситься до гарантій діяльності журналістів:
а) право здійснювати письмові, аудіо- та відеозаписи із
застосуванням необхідних технічних засобів;
б) право безперешкодно відвідувати приміщення суб’єктів
владних повноважень, відкриті заходи, які ними проводяться,
та бути особисто прийнятим у розумні строки їх посадовими і
службовими особами;
в) право вилучати матеріальні докази вчинення правопорушень
суб’єктами владних повноважень зі складанням акта
встановленої законом форми;
г) право поширювати підготовлені ним матеріали за власним
підписом (авторством) або під умовним ім’ям (псевдонімом).
3. Акредитація журналістів, працівників засобів масової
інформації здійснюється з метою:
а) обмежити кількість присутніх журналістів на заходах, що не
передбачають масовості;
б) вести облік журналістів для відстеження змісту опублікованих
ними матеріалів;
в) створення сприятливих умов для здійснення журналістами,
працівниками ЗМІ професійної діяльності;
г) отримання додаткових доходів від ЗМІ за акредитацію їх
співробітників на популярних заходах.
Практичне завдання
Державний орган відмовився здійснити акредитацію журналістів у
зв’язку і тим, що заявка на акредитацію від імені редакції – товариства
з обмеженою відповідальністю, що має однакову назву з
найменуванням газети, яку представляли журналісти, була підписана
директором Товариства, а не головним редактором даної газети.
Чи має право державний орган діяти таким чином, якщо відомо, що
ім’я директора систематично вказується у вихідних даних газети, яка
випускається Товариством, і він ухвалює остаточні рішення відносно
її випуску?
Список рекомендованої літератури: 4, 5, 6, 11, 12, 19, 24, 26, 28,
29, 37, 40, 45, 49, 50, 52, 63, 77, 78, 82, 87, 94, 102.
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Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця
Основні терміни та поняття: право власності на інформацію,
науково-технічна інформація, науково-технічні ресурси, науковоінформаційна діяльність, комп’ютерна інформація, інтелектуальна
власність, авторське право, промислова власність, винахід, корисна
модель, промисловий зразок; комерційна таємниця.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Зміст поняття «інтелектуальна власність» (скорочено «ІВ», англ.
intellectual property) – у найширшому розумінні означає закріплені
законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій,
науковій, художній, виробничій та інших галузях.
Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність,
базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися
результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи
благом нематеріальним, зберігаються за його творцями і можуть
використовуватися іншими особами лише за узгодженням із ними,
крім випадків, визначених законодавством.
Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої
практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на
результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва,
мистецтва і літератури.
Творчість характерна для всіх видів діяльності людини: технічної,
художньої, літературної, наукової, виробничої.
Умовно ми можемо виділити два види творчості: духовну
(література, мистецтво, наука, виконавська майстерність, звукозапис,
радіо, телебачення) та науково-технічну (корисні моделі, промислові
зразки, знаки для товарів і послуг, селекційні досягнення, знаки
обслуговування, інформаційна продукція).
Усі зазначені результати творчої діяльності об’єднані поняттям
інтелектуальної
власності.
Із
цього
загального
поняття
інтелектуальної власності міжнародно-правові документи окремо
виділяють промислову власність, до якої належать винаходи, корисні
моделі тощо. Інші об’єкти інтелектуальної власності, які залишилися
поза межами поняття промислової власності, становлять групу
результатів творчої діяльності, що охороняється авторським правом.
Отже, інтелектуальну власність за нормами європейського
законодавства поділяють на авторське право і суміжні права та
патентне право.
Спільною ознакою авторських і патентних прав є те, що їх
об’єктами виступають результати творчої діяльності людини.
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Авторським правом регулюються відносини, які виникають у
процесі створення та використання літературних, музичних і художніх
творів, витворів кінематографії, наукових праць, серед яких необхідно
виділити комп’ютерні програми та бази даних.
Інститутом суміжних прав регулюються відносини, пов’язані зі
створенням і використанням результатів творчої діяльності
(наприклад, виконавська діяльність артистів, фонограми, відеограми
тощо).
Патентне право – це сукупність правових норм, що виникають у
зв’язку зі створенням та використанням об’єктів наукової-технічної
творчості – раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків,
корисних моделей тощо. Промислова власність – збірний термін,
характерний для законодавства низки країн і міжнародних угод.
Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не
результат інтелектуальної діяльності людини, як такий, а право на цей
результат. На відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких, що
можна відчути на дотик, наприклад книги, автомобіль, право не
можна відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є
нематеріальним об’єктом.
Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то що є об’єктом
власності? Об’єктом власності є право на результати інтелектуальної
діяльності людини. Це право має подвійну природу. З одного боку,
творець (автор) нематеріального об’єкта власності й творець
матеріального об’єкта власності мають подібні права власності, тому
що право на результат творчої діяльності забезпечує його власникові
виняткову можливість розпоряджатися цим результатом на свій
розсуд, а також передавати іншим особам, тобто воно подібне до
права власності на матеріальні об’єкти (майнове правом). З іншого
боку, поряд з майновим правом існує певне духовне право творця на
результат творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має
сукупність особистих немайнових прав, що не можуть відчужуватися
від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав. Іншими
словами, якщо майнове (економічне) право на результат творчої праці
може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене
чи необмежене користування), то немайнове право автора невіддільне
від творця і не може бути передано іншій особі.
Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади
майнових прав (права володіти, права користуватися, права
розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право на
недоторканість твору тощо).
Отже, поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному
розумінні – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні
відносини у процесі створення і використання результатів
інтелектуальної, творчої діяльності. У суб’єктивному розумінні –
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особисті немайнові й майнові права особи на результати
інтелектуальної, творчої діяльності, визначені Цивільним кодексом та
іншим законом.
Особисті немайнові права невіддільно пов’язані з тією людиною,
яка створила твір. Така людина має право, щоб її ім’я зазначалося на
примірниках твору, який він створив. А якщо автор хоче залишитися
невідомим, він може заборонити згадувати своє ім’я під час
використання твору. Автор твору має право обрати псевдонім та
вимагати зазначення його на творі. Також автор може вимагати, щоб
твір залишався без змін – у тому вигляді, як його написав автор. Такі
особисті немайнові права зберігаються за автором твору все життя і не
можуть бути продані іншим людям. Усі ці права належать людині з
того моменту, коли створено твір чи винахід.
Майнові права автора твору – це права на використання твору; а
також право на дозвіл або заборону використання твору іншими
особами. Тобто Ви можете дозволити або заборонити іншим людям
передруковувати результати дослідження, яке проведено, а також
переробляти його якимось чином. Маєте право повністю володіти та
розпоряджатись своїми авторським твором з 14 років.
Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої
діяльності взаємозалежні та найтіснішим чином переплетені,
утворюючи нерозривну єдність.
Право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути
позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його
здійсненні, крім випадків, передбачених законом.
Кваліфікуючими ознаками поняття «інтелектуальна власність» є:
– об’єктом інтелектуальної власності визнається лише такий
результат творчої діяльності, який відповідає встановленим
вимогам закону;
– надання результату інтелектуальної діяльності правової охорони
відповідно до чинного законодавства;
– право інтелектуальної власності є абсолютним (виключним),
обмежене певним строком.
Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на
результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт
права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та
іншими законами.
Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права
надає широкі можливості для охорони таких об’єктів інтелектуальної
діяльності, як твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, сорти рослин, комерційні таємниці (ноухау), торговельні марки, зазначення походження товарів, комерційні
найменування.

93

Відповідно до ч.1 ст. 41 Конституції України «кожен має право
володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї
інтелектуальної, творчої діяльності». З урахуванням цього
конституційного положення всі результати інтелектуальної, творчої
діяльності людини отримали назву «об’єкти інтелектуальної
власності», або «інтелектуальна власність», а правовий інститут, що
їм присвячено, – «право інтелектуальної власності».
Разом із тим, результатами інтелектуальної, творчої діяльності
людини вважаються не предмети матеріального світу – речі, а ідеї,
думки, міркування, образи, символи тощо, тобто нематеріальні
об’єкти. Матеріальні носії, у яких містяться результати
інтелектуальної, творчої діяльності не є об’єктами права
інтелектуальної власності, вони є об’єктами речових прав, зокрема
права власності.
Так, ст. 419 Цивільного кодексу розрізняє право інтелектуальної
власності та право власності:
1. Право інтелектуальної власності й право власності на річ не
залежать одне від одного.
2. Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності не
означає переходу права власності на річ.
3. Перехід права власності на річ не означає переходу права на
об’єкт права інтелектуальної власності.
Спільні ознаки:
– права інтелектуальної власності як і право власності є
абсолютними («Право інтелектуальної власності є непорушним.
Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності
чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених
законом», ч. 3 ст. 418 ЦК);
– суб’єкт права інтелектуальної власності, як і суб’єкт права
власності, має право вчиняти щодо належних йому результатів
інтелектуальної, творчої діяльності будь-які дії, не заборонені
законом; у той же час він може заборонити всім іншим особам
вчиняти ці дії без його дозволу.
Відмінності між правом інтелектуальної власності та правом
власності:
– зміст права інтелектуальної власності складають майнові та
особисті немайнові права, зміст права власності полягає лише в
майнових правомочностях;
– неможливість застосування правомочності володіння до об’єктів
права інтелектуальної власності;
– можливість перебування об’єктів права інтелектуальної власності
в користуванні одразу великої або невизначеної кількості осіб;
– збереження змісту права інтелектуальної власності (можливість
використання) після відчуження цих прав.
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Тому об’єктом права інтелектуальної власності може бути тільки
той творчий результат, що відповідає вимогам чинного законодавства.
Поняття «результати інтелектуальної діяльності» охоплює низку
конкретних результатів: твори у галузі науки, літератури і мистецтва,
об’єкти суміжних прав; виконання фонограми, відеограми, програми
(передачі) організацій мовлення, об’єкти промислової власності,
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, селекційні досягнення,
інформація, компонування інтегральних мікросхем, раціоналізаторські
пропозиції, комерційні найменування, торговельні марки, географічне
походження товарів та інші результати інтелектуальної діяльності, що
можуть приносити користь людям.
Перераховані об’єкти вже є об’єктами правової охорони, оскільки
вони визнані державою такими. Але далеко не всі результати
інтелектуальної діяльності є об’єктами права інтелектуальної
власності. Останніми можуть бути лише ті результати, що одержали
правову охорону.
Комерційна таємниця – це інформація, яка є секретною в тому
розумінні, що вона загалом чи в певній формі та сукупності її
складових невідома та недоступна для осіб, які зазвичай мають справу
з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має
комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим
обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою,
яка законно контролює цю інформацію. Таке визначення поняття
містить ст. 505 Цивільного кодексу України.
Згідно зі ст. 36 Господарського кодексу України комерційна
таємниця – це інформація суб’єкта господарювання, пов’язана з
виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою
діяльністю, що не є державною таємницею і розголошення якої може
завдати шкоди його інтересам.
Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного,
організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру,
крім тих, які відповідно до закону не можуть належати до такого виду
таємниці.
Не можуть бути комерційною таємницею:
1) установчі документи та документи, які надають право займатися
підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими
видами;
2) інформація за всіма встановленими формами державної
звітності;
3) дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та
інших обов’язкових платежів;
4) відомості про кількісний склад працюючих, їхню заробітну
плату загалом та за професіями й посадами зокрема, а також наявність
вільних робочих місць;
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5) документи про сплату податків і обов’язкових платежів;
6) інформація про забруднення навколишнього природного
середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію
продукції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші порушення
законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків;
7) документи про платоспроможність;
8) відомості про участь посадових осіб підприємства в
кооперативах, малих підприємствах, спілках, об’єднаннях та інших
організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю;
9) відомості, які відповідно до чинного законодавства підлягають
оголошенню.
Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
належать особі, яка правомірно визначила інформацію комерційною
таємницею, якщо інше не встановлено договором.
План лекційного заняття № 10
1. Основні джерела права інтелектуальної власності.
2. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського
права.
3. Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її
захисту.
4. Комерційна таємниця.
Самостійна робота
1. Основні джерела права інтелектуальної власності.
2. Інформація як об’єкт майнових прав. Застосування норм
зобов’язального права в регулюванні інформаційних відносин.
3. Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою
діяльністю.
4. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
патентного права. Ноу-хау.
5. Правове
регулювання
інформаційних
відносин
при
виробництві й поширенні програм для ЕОМ та баз даних.
6. Договірне право у регулюванні інформаційних відносин.
7. Правове
регулювання
інформаційних
відносин
при
виробництві й поширенні програм для ЕОМ та баз даних.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. В Україні авторські права захищають:
а) протягом усього життя автора;
б) протягом усього життя автора і 50 років після його смерті;
в) протягом усього життя автора і 70 років після його смерті;
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г) протягом усього життя автора і 100 років після його смерті.
2. Об’єктом права промислової власності є:
а) виконавча діяльність артистів;
б) науковий твір;
в) товарний знак;
г) захист від несумлінної конкуренції.
3. Ноу-хау – це:
а) документ, свідоцтво, що від імені держави видається власнику
і засвідчує його виключне право на використання винаходу;
б) документ, що надається власником патенту іншій юридичній
або фізичній особі та засвідчує її право на виготовлення чи (та)
використання запатентованого виробу, технології протягом
обмеженого періоду або на обмеженій території;
в) незапатентовані корисні знання, досвід і секрети виробництва;
г) суб’єкт права на захист інтелектуальної власності.
Практичне завдання
Спадкоємиця письменника Козлова Збруєва звернулася до суду з
позовом до телестудії, в якому виражала незадоволення у зв’язку з
екранізацією телестудією повісті Козлова «Травневі квіти». По-перше,
телестудія відмовилася укласти з нею договір про передання права
екранізації повісті, заявивши, що такі договори підписуються тільки з
самими авторами. По-друге, студія тривалий час не давала Збруєвій
для ознайомлення жодного з варіантів сценарію. Отримавши сценарій
вже після початку зйомок, Збруєва дійшла висновку, що він не
відповідає задуму письменника і тексту п’єси. Повість Козлова
представляє труднощі для екранізації через особливості її сюжету.
При перекладі її мовою телефільму була потрібна особлива чуйність
до ідейної основи першоджерела. На думку Збруєвої, в сценарії немає
того, заради чого писалася повість. На цій підставі Збруєва
протестувала проти продовження зйомок телефільму за цим
сценарієм.
Чи правомірні її дії. Проаналізуйте.
Список рекомендованої літератури: 34, 76, 82, 87, 92, 94, 100,
101, 102, 106, 107.
Тема 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом
Основні терміни та поняття: таємна інформація, конфіденційна
інформація, державна таємниця, банківська таємниця, комерційна
таємниця, професійна, службова таємниця, адвокатська таємниця.
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Методичні рекомендації щодо вивчення теми
На рівні дефініції поняття інформації з обмеженим доступом у
чинному законодавстві відсутнє, тому узагальнено під такою можна
розуміти відомості конфіденційного або таємного характеру, правовий
статус яких передбачений законодавством України, які визнані такими
відповідно до встановлених юридичних процедур і право на
обмеження доступу до яких надано власнику таких відомостей.
Подібне визначення базується, зокрема, на положеннях ст. 21
Закону «Про інформацію», за якими громадяни, юридичні особи, які
володіють інформацією професійного, ділового, виробничого,
банківського, комерційного та іншого характеру, одержаною за власні
кошти, або такою, яка є предметом їх професійного, ділового,
виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу і не
порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають
режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії
конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту.
Інформація з обмеженим доступом за своїм правом режимом
поділяється на конфіденційну та таємну.
При цьому слід наголосити, що неповнота, непослідовність і
суперечність правових норм щодо інформації з обмеженим доступом,
зумовлює різні підходи в спеціальній, зокрема навчальній, літературі
до визначення системи відомостей, що утворюють таку інформацію.
Особливо це стосується кваліфікуючих ознак як конфіденційної, так і
таємної інформації.
Конфіденційна інформація, за ст. 21 (ч. 2) Закону України «Про
інформацію», – інформація про фізичну особу, а також інформація,
доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім
суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може
поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному
нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших
випадках, визначених законом.
За суб’єктами конфіденційну інформацію можна поділити на таку,
яка:
‒ є власністю держави (службова інформація);
‒ перебуває у володінні, користуванні або розпорядженні окремих
фізичних чи юридичних осіб.
Для збереження інформації, що є власністю держави і знаходиться
в користуванні органів державної влади чи органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, може бути відповідно до закону встановлено обмежений
доступ, тобто надано статус конфіденційної.
Порядок обліку, зберігання і використання документів та інших
носіїв інформації, що містять зазначену інформацію, визначається
Кабінетом Міністрів України. Відповідні відносини регулюються
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«Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять службову інформацію» (затв. постановою Кабінету
Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893, зі змінами і
доповненнями).
Ознаками конфіденційної інформації, що знаходиться у володінні,
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних
осіб, є:
1) відомості професійного, ділового, виробничого, банківського,
комерційного та іншого характеру, одержані за власні кошти,
2) відомості, які є предметом професійного, ділового, виробничого,
банківського, комерційного та іншого інтересу і не порушують
передбаченої законом таємниці;
3) власники таких відомостей (як визначено, громадяни та
юридичні особи) мають право самостійно визначати режим доступу
до таких відомостей, що передбачає встановлення належності
інформації до категорії конфіденційної та системи її захисту.
Винятком є інформація комерційного і банківського характеру, а
також відомості, правовий режим яких встановлено Верховною Радою
за поданням Кабінету Міністрів України (з питань статистики,
екології, банківських операцій, податків тощо), а також інформація,
приховування якої може становити загрозу життю і здоров’ю людей;
4) можливість притягнення до юридичної відповідальності у
випадку незаконного розголошення чи використання.
Конфіденційною відповідно до законодавства може бути
статистична та медична інформація, інформація про особу
(персональні дані) тощо.
За наведеними вище ознаками до конфіденційної інформації можна
зарахувати відомості з обмеженим доступом, що становлять
таємницю:
‒ адвокатську;
‒ банківську;
‒ комерційну;
‒ лікарську;
‒ листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої
кореспонденції;
‒ нарадчої кімнати суддів;
‒ нотаріальних дій;
‒ приватного життя (сімейну та особисту таємниці);
‒ усиновлення та ін.
Банківська таємниця – інформація щодо діяльності та фінансового
стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування
клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні
послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи
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моральної шкоди клієнту (ст. 60 Закону «Про банки і банківську
діяльність»).
Законодавство зобов’язує банки забезпечувати збереження
банківської таємниці шляхом:
1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка
становить банківську таємницю;
2) організації спеціального діловодства з документами, що містять
банківську таємницю;
3) застосування
технічних
засобів
для
запобігання
несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв
інформації:
4) застосування застережень щодо збереження банківської
таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах
між банком і клієнтом.
Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов’язання
щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці
банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою
для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала
відомою їм при виконанні своїх службових обов’язків.
Приватні особи та організації, які при виконанні своїх функцій або
наданні послуг банку безпосередньо чи опосередковано отримали
конфіденційну інформацію, зобов’язані не розголошувати цю
інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь
третіх осіб.
У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом витоку
інформації про банки та їх клієнтів з органів, уповноважених
здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються винними
органами.
Особа, яка має право на збереження у таємниці обставин свого
особистого чи сімейного життя, сама в змозі на власний розсуд
визначити межі можливого ознайомлення з ним інших осіб. Вона має
можливість не розголошувати обставин свого особистого (чи
сімейного) життя, а також вимагати нерозголошення їх від інших осіб,
що з ними ознайомлені.
За визначенням ч. 7 ст. 30 Закону «Про інформацію» до таємної
належить така інформація, що містить відомості, які становлять
державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої
завдає шкоди особі, суспільству і державі.
Державна таємниця є різновидом таємної інформації, яку
становлять відомості, розголошення яких може завдати шкоди
національній безпеці України і які визнані в порядку, встановленому
Законом України «Про державну таємницю», у сфері: оборони;
економіки, науки і техніки; зовнішніх відносин; державної безпеки та
охорони правопорядку.
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Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які
становлять державну таємницю, і доступ до неї громадян
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
У сфері оборони державною таємницею є інформація про:
1) зміст стратегічних і оперативних планів та інших документів
бойового управління про підготовку і проведення військових
операцій, стратегічне і мобілізаційне розгортання військ, а також про
інші найважливіші показники, які характеризують організацію,
чисельність, дислокацію, бойову і мобілізаційну готовність, бойову та
іншу військову підготовку, озброєння і матеріально-технічне
забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань;
2) напрями розвитку окремих видів озброєння військової і
спеціальної техніки, їх кількість, тактико-технічні характеристики,
організацію і технологію виробництва, наукові, науково-дослідні та
дослідно-конструкторські роботи, пов’язані з розробленням нових
зразків озброєння, військової і спеціальної техніки або їх
модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або
здійснюються в інтересах оборони країни;
3) сили і засоби цивільної оборони України, можливості населених
пунктів, регіонів і окремих об’єктів для захисту, евакуації і
розосередження населення, забезпечення його життєдіяльності та
виробничої діяльності об’єктів народного господарства у воєнний час
або в умовах надзвичайних ситуацій тощо.
У сфері економіки, науки і техніки до державної таємниці
належить інформація про:
1) мобілізаційні плани і мобілізаційні потужності господарства
України, запаси та обсяги постачання стратегічних видів сировини і
матеріалів, а також зведені дані про номенклатуру та рівні
накопичення, загальні обсяги поставок, відпуску, розміщення і
фактичні запаси державного резерву;
2) використання транспорту, зв’язку, потужностей інших галузей в
інтересах забезпечення безпеки держави;
3) плани, зміст, обсяг, фінансування та виконання державного
замовлення для забезпечення потреб оборони та безпеки;
4) плани, обсяги та інші найважливіші характеристики добування,
виробництва та реалізації окремих стратегічних видів сировини і
продукції;
5) державні запаси дорогоцінних металів монетарної групи,
коштовного каміння, валюти та інших цінностей, а також операції,
пов’язані з виготовленням грошових знаків і цінних паперів, їх
зберіганням, охороною і захистом від підроблення, обігом, обміном
або вилученням з обігу, та про інші заходи фінансової діяльності
держави;
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6) наукові, науково-дослідні, дослідно-конструкторські та проектні
роботи, на базі яких можливе створення прогресивних технологій,
нових видів виробництва, продукції та технологічних процесів, що
мають велике оборонне чи економічне значення або істотно
впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку
України тощо.
У сфері зовнішніх відносин до державної таємниці належить
інформація про:
1) директиви, плани, вказівки делегаціям і посадовим особам з
питань зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
України, спрямовані на забезпечення її національних інтересів і
безпеки;
2) військове, науково-технічне та інше співробітництво України з
іноземними державами, якщо розголошення відомостей про це
завдаватиме шкоди її національній безпеці;
3) експорт та імпорт озброєння, військової і спеціальної техніки,
окремих стратегічних видів сировини і продукції тощо.
У сфері державної безпеки та охорони правопорядку:
1) особовий склад органів, які здійснюють оперативно-розшукову
діяльність;
2) засоби, зміст, плани, організацію, фінансування та матеріальнотехнічне забезпечення, форми, методи і результати оперативнорозшукової діяльності; про осіб, які співпрацюють або раніше
співпрацювали на конфіденційній основі з органами, що проводять
таку діяльність; про склад і конкретних осіб, які є негласними
штатними працівниками органів, які здійснюють оперативнорозшукову діяльність; тощо.
Конкретні і відомості можуть бути віднесені до державної таємниці
за ступенями секретності: «особливої важливості», «цілком таємно» і
«таємно» лише за умови, що вони належать до цих категорій, і їх
розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки
України.
Віднесення інформації до державної таємниці, зміни ступеня
секретності та розсекречування здійснює державний експерт із
питань таємниць відповідно до вимог Закону України «Про державну
таємницю».
Особливими видами інформації з обмеженим доступом є службова
та професійна таємниці.
Службова
таємниця –
узагальнена
назва
відомостей,
розголошення яких забороняється чинним законодавством, які стали
відомими і якими користуються у процесі та при виконанні своїх
службових обов’язків у державних органах та органах місцевого
самоврядування службові особи.
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Чинне законодавство України не дає чіткого визначення поняття
службової таємниці. На цій підставі до такого роду відомостей
включають інформацію з обмеженим доступом про діяльність
державних органів, органів місцевого самоврядування.
Під службовою таємницею пропонується розуміти сукупність
відомостей, що не підлягають розголошенню, перебувають у
розпорядженні певної посадової особи органу влади та які їй (особі)
необхідні для ефективного здійснення покладених державою функцій.
Ознаками інформації, яка становить службову таємницю, на підставі
чинного законодавства є:
‒ це є службова інформація;
‒ одержання, використання, поширення і зберігання її здійснюється
посадовими особами, які є державними і муніципальними
службовцями у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків
відповідно до закону;
‒ режим такої інформації, який визначає порядок віднесення
інформації до службової таємниці та її розсекречення, порядок
захисту, зберігання, передання та доступу до неї, встановлюється
спеціальними нормативно-правовими актами;
‒ за недотримання встановленого правового режиму службової
таємниці винні притягаються до спеціальної юридичної
відповідальності.
Професійна таємниця – узагальнена назва відомостей (переважно,
з обмеженим доступом), зміст яких відомий особі у зв’язку з
виконанням нею професійної діяльності і розголошення яких
заборонено.
До ознак професійної таємниці належать:
‒ виконання професійних обов’язків, при яких певній особі стають
відомі конфіденційні відомості;
‒ особа не є службовою (посадовою) особою;
‒ інформація стосується приватного життя особи;
‒ особа, якій у силу її професії була довірена інформація,
зобов’язана за законом забезпечити її охорону, не розголошувати
відповідні відомості:
‒ за недотримання правового режиму професійної таємниці винні
притягуються до встановленої законодавством юридичної
відповідальності.
Професійною таємницею є також відомості, що становлять предмет
адвокатської, лікарської, нотаріальної таємниці; таємниці рахунків та
вкладів, листування, телефонних розмов, телеграфних та інших
повідомлень, що передаються засобами зв’язку; таємниці
усиновлення, голосування; відомості, про які дізналися судді при
розгляді кримінальних справ у судовому засіданні, та ін.
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Судді, наприклад, зобов’язані не розголошувати таємницю
парадної кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші
відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в закритому
судовому засіданні (ст. б Закону «Про статус суддів»).
За Законом України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» від 12 червня 2001 р.
професійну таємницю становлять матеріали, документи, інші
відомості про фінансовий, майновий стан юридичних осіб, якими
користуються під час та у зв’язку з виконанням своїх обов’язків
посадові особи державних органів, що залучаються до здійснення
відповідних функцій, і які забороняються розголошувати у будь-якій
формі до моменту прийняття рішення (ст. 1).
План лекційного заняття № 11
1. Поняття та види інформації з обмеженим доступом
2. Правовий режим державної таємниці.
3. Склад і принципи формування відомостей, що становлять
державну таємницю. Віднесення відомостей до державної
таємниці.
4. Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних
таємниць. Банківська таємниця
1.
2.
3.
4.
5.

План семінарського заняття № 9
Поняття та правовий режим державної таємниці.
Поняття та види інформації з обмеженим доступом
Правовий режим державної таємниці.
Поняття конфіденційної інформації. Службова інформація.
Банківська таємниця та інші види професійної таємниці.

Самостійна робота
1. Види інформації з обмеженим доступом.
2. Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та
складові.
3. Правовий режим службової таємниці.
4. Правові засади охорони банківської таємниці в Україні.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
1. За режимом доступу до інформації інформаційні ресурси
поділяються на:
а) закриті та відкриті;
б) загальні та спеціальні;
в) відкриті та з обмеженим доступом;
г) таємні та загальні.
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2. До інформації в закритому обігу належить:
а) закрита інформація;
б) приватна інформація;
в) інформація з обмеженим доступом;
г) конфіденційна і таємна інформація.
3. До інформації з обмеженим доступом можуть бути віднесені
такі відомості:
а) про факти порушення прав і свобод людини і громадянина;
б) інформація, яка міститься в договорах, контрактах, листах,
звітах, виписках з бухгалтерських рахунків юридичних осіб;
в) про розпорядження бюджетними коштами;
г) декларації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які претендують
на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади,
обіймають посаду державного службовця, службовця органу
місцевого самоврядування першої або другої категорії.
Практичне завдання
Громадянин України отримав хабар у особливо великому розмірі і
вирішив розмістити отриману грошову суму на банківському рахунку.
Однак у громадянина виникли побоювання з приводу того чи не
повідомить банк когось про наявність у нього великої грошової суми,
чи не викличе це якихось підозр.
Якими нормативними документами регламентується інститут
банківської таємниці?
Вкажіть обсяг відомостей, що входять у банківську таємницю.
Які права й обов’язки банку, стосовно відомостей, що належать до
банківської таємниці?
Чи загрожує щось вказаному громадянину?
Список рекомендованої літератури: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94, 102.
Тема 12. Правовий режим інформації про особу.
Захист персональних даних
Основні терміни та поняття: персональні дані, база
персональних даних, володілець персональних даних, обробка
персональних даних, розпорядник персональних даних, суб’єкт
персональних даних, третя особа (стосовно персональних даних),
Уповноважений ВРУ з прав людини.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Ст. 32 Конституції України проголошено право людини на
невтручання в її особисте життя. Крім того, не допускається збирання,
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зберігання, використання поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.
Законом України від 6 липня 2010 року Україна ратифікувала
Конвенцію Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних та Додатковий протокол до неї. Цим
самим Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити дотримання
прав і свобод людини, зокрема, права на недоторканність приватного
життя, передбаченого статтею 8 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод та гарантованого статтею 32 Конституції
України.
З метою конкретизації права людини, гарантованого статтею 32
Конституції України, та визначення механізмів його реалізації, для
запровадження реальних механізмів реалізації взятого на себе
зобов’язання Верховною Радою України 1 червня 2010 року було
прийнято Закон України «Про захист персональних даних», який
набув чинності 1 січня 2011 року і став основоположним актом
національного законодавства у сфері захисту персональних даних.
Предметом правового регулювання Закону є правовідносини,
пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки.
Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці восьмому
статті 2 Закону, відповідно до якого персональними даними є
відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Але законодавством України не встановлено чіткого переліку
відомостей про фізичну особу, які є персональними даними, задля
можливості застосування положень Закону до різноманітних ситуацій,
в тому числі при обробці персональних даних в інформаційних
(автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, що
можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в
технологічній, соціальній, економічній та інших сферах суспільного
життя.
Наприклад, відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю
України громадянин при укладенні трудового договору зобов’язаний
подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову
книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також
документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я
та інші документи.
У зв’язку з цим персональні дані працівника, які містяться в
паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці,
документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про
стан здоров’я та інших документах, які він подав при укладенні
трудового договору, обробляються володільцем бази персональних
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даних на підставі статті 24 Кодексу законів про працю України
виключно для здійснення повноважень володільця бази персональних
даних у сфері правовідносин, які виникли в нього з працівником на
підставі трудового договору (контракту).
Таким чином, інформація про найманих працівників є базою
персональних даних, оскільки, особові справи, трудові книжки, копії
паспортів, документів про освіту зберігаються та обробляються
роботодавцем.
Поняття «база персональних даних» визначене абзацом другим
статті 2 Закону, відповідно до якого база персональних даних –
іменована сукупність упорядкованих персональних даних в
електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
З огляду на це база персональних даних є упорядкованою
сукупністю логічно пов’язаних даних про фізичних осіб:
– що зберігаються та обробляються відповідним програмним
забезпеченням, є базою персональних даних в електронній формі ;
– що зберігаються та обробляються на паперових носіях
інформації, є базою персональних даних у формі картотек.
Картотекою персональних даних є будь-який структурований
масив персональних даних, що є доступним з визначеними
критеріями, незалежно від того, чи є такий масив централізованим,
децентралізованим або розділеним на функціональних або
географічних засадах
Такі дані мають бути структуровані за визначеними критеріями, що
стосуються фізичних осіб, щоб забезпечити легкий доступ до
відповідних персональних даних.
Варто зазначити, що, виходячи з положень статті 2 Закону,
персональні дані одночасно можуть бути упорядковані і в електронній
формі, і в формі картотек.
Ураховуючи зазначене, можна зробити висновок, що: БПД має
складатися із сукупності персональних даних, які мають бути
іменованими та впорядкованими; відомості (їх сукупність) про
фізичну особу мають бути такими, щоб на їх підставі можна було
ідентифікувати відповідну особу; БПД може вестися в електронній
(автоматизованій) системі або у вигляді картотеки.
Водночас аналізуючи правову природу приватних даних на
підставі вимог закону, В. Козак та Я. Паньків наголошують, що:
відомості є інформацією в розумінні Цивільного кодексу України,
Закону України «Про інформацію»; інформація може існувати у
вигляді відомостей або даних, які можуть бути як збережені на
матеріальних носіях, так і відображені в електронному вигляді, що,
відповідно, свідчить про можливість отримання приватних даних з
листів, книг, ілюстрацій, фотографій особи, кінофільмів, звукових
записів тощо; інформація про фізичну особу як різновид інформації
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(тобто приватні дані) є сукупністю документованих відомостей або
публічно оголошених відомостей про таку особу; публічною
інформацією є відображена або задокументована будь-якими засобами
чи на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в
процесі виконання обов’язків або є у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації (зокрема, ст.
1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»);
інформацією з відкритих джерел є інформація, призначена для
громадськості, інформація із зовнішніх джерел (наукова література,
офіційна інформація), що видається засобами масової інформації чи
іншими суб’єктами господарювання; ідентифікація особи є засобом її
встановлення, що допомагає виділити її з-поміж інших (наприклад,
наявність лише е-mail, належного невизначеній особі, не дає змоги
ідентифікувати її, однак у сукупності з іншими персональними
даними про цю особу за допомогою таких даних особа може бути
встановлена); ідентифікаційними ознаками є унікальні ознаки,
притаманні кожній людині, зокрема: риси обличчя, біометричні
характеристики, особисті коди, шифри, печатки тощо.
Із цієї класифікації можна зробити висновок, що інформація про
фізичну особу в будь-якому вигляді, відображена на будь-яких носіях,
за допомогою якої може бути ідентифікована відповідна особа, є
персональними даними.
Варто також наголосити, що міжнародні стандарти у сфері захисту
персональних даних зараховують більшість персональних даних, що
обробляються правоохоронними органами, з огляду на специфіку їх
діяльності, до категорії так званих чутливих персональних даних,
зокрема, про расове або етнічне походження людини, політичні,
релігійні та світоглядні переконання, членство в політичних партіях
або професійних спілках тощо.
Наприклад, у Конвенції № 108 (ст. 6) персональні дані, що свідчать
про расову належність, політичні, релігійні чи інші переконання, а
також дані, що стосуються здоров’я або статевого життя, не можуть
піддаватись автоматизованій обробці, якщо внутрішнє законодавство
не забезпечує відповідних гарантій. Це правило також застосовується
до персональних даних, що стосуються засудження в кримінальному
порядку.
Згідно з Рекомендацією, термін «персональні дані» охоплює будьяку інформацію, що стосується ідентифікованої особи. Також держава
– член Ради Європи, яка ратифікувала Конвенцію № 108, може
застосовувати принципи, що містяться в цій Рекомендації, до
персональних даних, які не піддаються автоматизованій обробці.
Зокрема, їх ручна обробка не дозволяється, якщо це робиться для
уникнення положень цієї Рекомендації. У конвенції також розглянуто
основні принципи захисту та обробки персональних даних.
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Водночас, важливо з’ясувати, що з точки зору Закону не підпадає
під розуміння бази персональних даних.
Відповідно до ст. 25 Закону України «Про захист персональних
даних, дозволяється обробка персональних даних без застосування
положень цього Закону, якщо така обробка здійснюється:
1) фізичною особою виключно для особистих чи побутових потреб;
2) виключно для журналістських та творчих цілей, за умови
забезпечення балансу між правом на повагу до особистого життя та
правом на свободу вираження поглядів.
Також, дія цього Закону не поширюється на відносини щодо
отримання архівної інформації репресивних органів.
Особливу увагу при вивченні даної теми необхідно приділити
механізму правомірного, законного збирання персональних даних (у
тому числі, з комерційною метою) та пов’язані з цим питання
правового становища суб’єктів персональних даних.
Суб'єктом персональних даних є фізична особа, персональні дані
якої обробляються (ст. 2 Закону України «Про захист персональних
даних»)
Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна
фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних
даних» суб'єкт персональних даних має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх
персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце
проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних
даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до
персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким
передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня
надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь
про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати
зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних
даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх
персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником
персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є
недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та
випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним
приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на
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захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять
честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до
Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення
законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку
своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього
правові наслідки.
Слід зауважити, що у період початкового запровадження в Україні
Закону України «Про захист персональних даних» чимало нарікань
викликала безглузда (на думку багатьох юристів) практика масової
реєстрації баз персональних даних, яку мали здійснювати практично
всі без виключення господарюючі суб’єкти. Враховуючи досвід
функціонування системи захисту персональних даних в Україні,
3 липня 2013 року Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення системи захисту персональних даних», який набув
чинності 1 січня 2014 року і значно зменшив рівень бюрократизації
цієї сфери відносин.
Цим Законом з метою забезпечення незалежності уповноваженого
органу з питань захисту персональних даних, як того вимагає
Конвенція Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою
обробкою персональних даних, повноваження щодо контролю за
додержанням законодавства про захист персональних даних
покладено на Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини.
Зокрема, процедуру реєстрації баз персональних даних було
замінено повідомленням Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини про обробку персональних даних, яка становить
особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних даних.
Обробка персональних даних, що становить особливий ризик для прав
і свобод суб’єктів – це будь-яка дія або сукупність дій, а саме
збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація,
передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням
інформаційних (автоматизованих) систем, яка здійснюється відносно
персональних даних про:
– расове, етнічне та національне походження;
– політичні, релігійні або світоглядні переконання;
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– членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних
спілках, релігійних організаціях чи в громадських організаціях
світоглядної спрямованості;
– стан здоров’я;
– статеве життя;
– біометричні дані;
– генетичні дані;
– притягнення
до
адміністративної
чи
кримінальної
відповідальності;
– застосування щодо особи заходів в рамках досудового
розслідування;
– вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України «Про
оперативно-розшукову діяльність»;
– вчинення щодо особи тих чи інших видів насильства;
– місцеперебування та/або шляхи пересування особи.
Необхідно ознайомитися з основними підзаконними актами, які
визначають, зокрема, порядок обробки персональних даних, порядком
повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав людини про обробку
персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод
суб’єктів персональних даних, порядком здійснення Уповноваженим
контролю за додержанням законодавства про захист персональних
даних, а також основними видами та заходами відповідальності за
порушення законодавства щодо захисту персональних даних (у т. ч.
згідно з відповідними положеннями Кодексу України про
адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України).
План лекційного заняття № 12
1. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при
виробництві, передачі й споживанні персональних даних.
2. Правові засади роботи з персональними даними. Права суб’єкта
персональних даних. Права й обов’язки власника щодо роботи з
масивами персональних даних.
3. Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних
даних.
План семінарського заняття № 10
1. Виникнення й розвиток концепції права на приватність.
Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при
виробництві, передачі й споживанні персональних даних.
2. Права суб’єкта персональних даних.
3. Правові засади роботи з персональними даними. Права й
обов’язки власника щодо роботи з масивами персональних даних.
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4. Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних
даних.
Самостійна робота
1. Персональні дані як особливий інститут охорони прав на
недоторканність особистого життя.
2. Правове становище Департаменту з питань захисту
персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верхової
Ради України з прав людини.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
1. Відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована – це:
а) Інформація про особу.
б) Персональні дані.
в) Медична інформація.
г) Антропометричні дані.
2. Персональними даними згідно законодавства визнають:
а) адреса проживання, стать, релігійність;
б) національність, сімейний стан, адреса, місце і дата
народження;
в) освіта, стан здоров’я, особисті контакти, паспортні дані;
г) місце роботи, освіта, адреса проживання, прибутки.
3. Інформація, що містить відомості, якими володіють,
користуються або розпоряджаються юридичні та фізичні
особи, і поширюється за бажанням цих осіб відповідно до
передбачених ними умов, є:
а) таємною;
б) недоступною;
в) конфіденційною;
г) відкритою.
Практичне завдання
Громадянин К. почав кожного дня отримувати дзвінки та смсповідомлення із пропозиціями рекламного характеру від одного із
суб’єктів підприємницької діяльності з наполегливими пропозиціями
надання послуг. Дзвінки є набридливими та дошкуляють своєю
невчасністю. Громадянин К. ніколи не був споживачем послуг цього
суб’єкта і не розуміє, звідки було отримано його дані.
Проаналізувавши чинне законодавство, дайте відповіді на такі
запитання: 1) чи відноситься номер телефону та адреса помешкання
особи до персональних даних; 2) чи можливо з’ясувати, звідки у
підприємців інформація про К.; чи могло було при цьому порушено
112

чинне законодавство; 3) чи можливо якось припинити надокучливі
дзвінки та повідомлення і, якщо можливо, то як саме?
Список рекомендованої літератури: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94, 102.
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Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері рекламної діяльності
Основні терміни та поняття: реклама, внутрішня реклама,
зовнішня реклама, рекламана транспорті, недобросовісна реклама,
порівняльна реклама, прихована реклама, спонсорство.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в
будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких
особи чи товару.
Відносини, пов’язані з виробництвом, розповсюдженням та
споживанням реклами на території України регулює Закон України
«Про рекламу». Даний Закон не поширюється на відносини, пов’язані
з розповсюдженням інформації, обов’язковість розміщення та
оприлюднення якої визначено іншими законами України (наприклад,
законами України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про
систему Суспільного телебачення і радіомовлення України» тощо), а
також не поширюється на оголошення фізичних осіб, не пов’язані з
підприємницькою діяльністю.
Відповідно до Закону України «Про рекламу» розрізняються
внутрішня і зовнішня реклами, реклама на транспорті, соціальна
реклама тощо.
Внутрішня реклама – реклама, що розміщується всередині
будинків і споруд. Розміщення внутрішньої реклами погоджується з
власником місця її розташування або уповноваженою ним особою.
При погодженні розміщення внутрішньої реклами втручання у форму
та зміст реклами забороняється. Забороняється розміщення
внутрішньої реклами у приміщеннях органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, дошкільних навчальних закладах,
середніх загальноосвітніх школах та спеціалізованих загальноосвітніх
закладах освіти. Однак ця заборона не поширюється на соціальну
рекламу.
Зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних
тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій
місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на
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елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і
доріг. Розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах
провадиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку,
встановленому цими органами на підставі типових правил розміщення
зовнішньої реклами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 2003 р. № 2067. При видачі дозволів на
розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст
зовнішньої реклами забороняється.
Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах
розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів
(осіб). Розміщення зовнішньої реклами на територіях та об’єктах поза
населеними пунктами провадиться лише за згодою їх власників або
уповноважених ними органів (осіб). Стягнення плати за видачу
дозволів забороняється.
Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
‒ розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та із
забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів,
перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального
користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
‒ освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати
учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати
квартири житлових будинків;
‒ фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над
поверхнею землі, можуть бути декоративно оформлені;
‒ опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж
проїжджої частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну
дорожню розмітку, нанесену світлоповертаючими матеріалами,
заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
‒ нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над
проїжджою частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо,
повинен розташовуватися на висоті не менше ніж 5 метрів від
поверхні дорожнього покриття;
‒ у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель
або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з
фасадами будівель або огорожами лінію.
‒ Забороняється розташовувати засоби зовнішньої реклами:
‒ на пішохідних доріжках та алеях;
‒ у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні
дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за
межі краю проїжджої частини;
‒ поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю
проїжджої частини.
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Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках та в межах зон
охорони пам’яток національного або місцевого значення, в межах
об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з
центральними або місцевими органами виконавчої влади у сфері
охорони культурної спадщини. Зазначений перелік обмежень та
заборон щодо розміщення зовнішньої реклами є вичерпним.
Реклама на транспорті – реклама, що розміщується на території
підприємств транспорту загального користування, метрополітену,
зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд
підприємств транспорту загального користування і метрополітену.
Розміщення реклами на транспорті погоджується лише з власниками
об’єктів транспорту або уповноваженими ними органами (особами).
При погодженні розміщення реклами на транспорті втручання у
форму та зміст реклами забороняється. Розміщення реклами на
транспорті повинно відповідати вимогам безпеки та правил
дорожнього руху. За умови розміщення реклами на транспорті з
дотриманням вимог безпеки і правил дорожнього руху забороняється
вимагати від власників транспортних засобів отримання дозволів,
погоджень, інших документів щодо розміщення реклами.
Забороняється розміщення на транспортних засобах:
‒ реклами, яка повторює чи імітує кольорографічні схеми
спеціальних та оперативних транспортних засобів;
‒ реклами із нанесенням світлоповертаючих матеріалів;
‒ реклами, яка супроводжується звуковими чи світловими
сигналами.
Забороняється розміщувати рекламу на скляних (прозорих)
поверхнях транспортних засобів, за винятком випадків, коли для цього
використовуються матеріали, які забезпечують безперешкодний огляд
з салону транспортного засобу. Забороняється розповсюдження
реклами через радіотрансляційні або інші звукові мережі сповіщання
пасажирів у транспортних засобах громадського користування, на
станціях метрополітену, вокзалах, в портах та аеропортах, за винятком
розповсюдження соціальної реклами.
Соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в
будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних
цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження
якої не має на меті отримання прибутку. Рекламодавцем соціальної
реклами може бути будь-яка особа. Соціальна реклама не повинна
містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на
рекламодавця, на об’єкти права інтелектуальної власності, що
належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами. На
осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну
рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти іншим особам
для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, поширюються
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пільги, передбачені Законом України «Про благодійництво та
благодійні організації». Засоби масової інформації – розповсюджувачі
реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з
державного або місцевих бюджетів, зобов’язані розміщувати
соціальну рекламу органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не
менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для
реклами. Засоби масової інформації – розповсюджувачі реклами, що
повністю або частково фінансуються з державного або місцевих
бюджетів, зобов’язані надавати пільги при розміщенні соціальної
реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони
здоров’я, які утримуються за рахунок державного або місцевих
бюджетів, а також благодійні організації.
Недобросовісна реклама – це реклама, яка вводить або може ввести
в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи
суспільству внаслідок неточності, не достовірності, двозначності,
перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і
способу розповсюдження. Недобросовісна реклама забороняється.
Рішення щодо визнання реклами недобросовісною можуть приймати
такі органи державної влади:
‒ спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у
сфері захисту прав споживачів;
‒ Антимонопольний комітет України;
‒ Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення;
‒ Міністерство фінансів України;
‒ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до Закону України «Про рекламу» прихована реклама –
це інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації,
якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману
осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій. В Україні
прихована реклама забороняється.
Від відносин, що виникають з приводу здійснення рекламної
діяльності варто відрізняти відносини, що виникають на підставі
спонсорства. Спонсорство – добровільна матеріальна, фінансова,
організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами
будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені,
найменування, свого знака для товарів і послуг. У теле-,
радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової інформації,
видовищних та інших заходах, які створені і проводяться за участю
спонсорів, забороняється наводити будь-яку інформацію рекламного
характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або
найменування та знака для товарів і послуг спонсорів. Не можуть бути
спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари,
реклама яких заборонена законом. Не можуть бути спонсорами особи,
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що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг
яких заборонено законом.
Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, повинна
бути означена за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку
та/або наприкінці програми, передачі. Спонсор не має права впливати
на зміст та час виходу в ефір програми, передачі або зміст матеріалів
друкованого видання, які він спонсорує. Спонсорство програм і
передач новин забороняється.
План лекційного заняття № 13
1. Загальна характеристика законодавства, що регулює
інформаційні відносини у сфері реклами.
2. Загальні вимоги до реклами.
3. Особливості рекламування окремих видів товарів.
4. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.
План семінарського заняття № 11
1. Загальна характеристика законодавства, що регулює
інформаційні відносини у сфері реклами.
2. Загальні вимоги до реклами.
3. Особливості рекламування окремих видів товарів.
4. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.
Самостійна робота
1. Особливості рекламування окремих видів товарів.
2. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.
3. Особливості правового регулювання соціальної та політичної
реклами.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Інформація про особу чи товар у програмі, передачі,
публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і
може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм,
передач, публікацій – це:
а) недобросовісна реклама;
б) недобросовісна конкуренція;
в) новини;
г) прихована реклама.
2. Яке із наведених положень є хибним. Реклама алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг,
інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими
випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби:
118

а) забороняється в усіх друкованих засобах масової інформації
(крім спеціалізованих видань);
б) не повинна містити зображення процесу паління тютюнових
виробів або споживання алкогольних напоїв;
в) не може формувати думку, що паління або вживання алкоголю
є важливим фактором досягнення успіху в спортивній,
соціальній, сексуальній або інших сферах життя;
г) не може формувати думку, що алкоголь чи тютюнові вироби
мають лікувальні якості або що вони є стимулюючими чи
заспокійливими засобами.
3. У теле-, радіопередачах, матеріалах в інших засобах масової
інформації, видовищних та інших заходах, які створені і
проводяться за участю спонсорів, дозволяється:
а) наводити будь-яку інформацію рекламного характеру про
спонсора та/або його товари;
б) вказувати ім’я або найменування спонсора та знака для товарів
і послуг спонсорів;
в) наводити інформацію рекламного характеру про спонсора –
виробника алкогольних напоїв;
г) наводити інформацію рекламного характеру про спонсора в
передачах новин.
Практичне завдання
Громадянин М. вирішив зайнятися рекламною діяльністю,
розміщуючи рекламні щити на житлових будинках у своєму районі.
Однак деякі щити за задумом М. мають частково перекривати вікна
мешканців будинку і у нього виникли побоювання чи не будуть ці
мешканці протестувати.
1. Розкрийте поняття й види рекламної діяльності, яким видом хоче
займатися М.? Чи потрібні для цього якісь дозвільні документи, згода
мешканців?
2. Перерахуєте основні обмеження в рекламній діяльності.
3. Яка передбачена відповідальність за порушення законодавства
про рекламу?
4. Який державний контроль здійснюється в сфері реклами?
Список рекомендованої літератури: 48, 82, 87, 94, 102.
Тема 14. Правове регулювання електронного документообігу,
телекомунікацій та віртуального середовища Інтернет
Основні терміни та поняття: телекомунікації, зв’язок,
електронний документ, електронний документообіг, електронний
цифровий підпис, Інтернет.
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Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Розглядаючи правовий режим інформаційних ресурсів і доступу до
них, варто зважити на те, що нині найбільш складною є проблема
правового регулювання відповідних аспектів функціонування
глобальної світової мережі Інтернет. Труднощі починалися навіть від
того, що протягом тривалого часу не було чіткого визначення суті
цього явища, що для права взагалі є критичним фактором. Адже брак
чітко окресленого предмета регулювання стає неефективним або
взагалі неможливим саме це регулювання.
Спроби сформулювати його були спрямовані насамперед на
групування певних функціональних ознак мережі Інтернет.
Наприклад, Інтернет визначали як універсальну систему об’єднаних
мереж, які дають змогу забезпечити включення будь-яких масивів
інформації для надання її користувачам, надання довідкових та інших
інформаційних послуг, а також здійснення різних цивільно-правових
угод на основі комбінації інформаційно-комунікаційних технологій.
Проте подібні йому формулювання не передбачали головного –
можливості чітко окреслити правовий статус цієї системи та суб’єктів,
діяльність яких пов’язана з нею.
В українському законодавстві правове визначення поняття Інтернет
міститься в нормах ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»,
згідно з яким Інтернет це всесвітня інформаційна система
загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним
простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному
міжнародними стандартами.
На основі цього визначення можна сформулювати низку ключових
ознак мережі Інтернет, що виражають особливості правового
регулювання окремих її функцій.
По перше, Інтернет – це інформаційна система, тобто сукупність
телекомунікаційних мереж і засобів для накопичення, оброблення,
зберігання і передавання даних.
Інформаційна система Інтернет має ще дві додаткові ознаки, якими
вона відрізняється від різних спеціалізованих, закритих, або
локальних,
інформаційних
систем
(наприклад,
військових,
банківських, локальних комп’ютерних систем і мереж різних установ,
підприємств та організацій). Такими додатковими ознаками є
всесвітній характер доступу, тобто відкритість Інтернет для доступу
з будь-якої можливої точки Світу, де є необхідне обладнання, та
загальний характер доступу, тобто можливість будь-якої особи без
додаткових обмежень або дозволів отримати доступ та користуватися
основними послугами Інтернет.
Невід’ємною характеристикою Інтернет є глобальний адресний
простір, тобто сукупність адрес мережі Інтернет, за допомогою яких
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впорядковуються і зв’язуються між собою окремі інформаційні
ресурси (Інтернет-сторінки) і користувач дістає можливість
переходити від одного інформаційного ресурсу до іншого.
Згідно із Законом України «Про телекомунікації», адреса мережі
Інтернет – це визначений чинними в Інтернеті міжнародними
стандартами цифровий та/або символьний ідентифікатор доменних
імен в ієрархічній системі доменних назв.
Інтернет у цілому не є об’єктом права. В Інтернет немає єдиного
конкретного власника, як і немає такого суб’єкта, який би управляв
або контролював досить значну частину цієї мережі. Понад те, через
технічні особливості жодна складова Інтернет не є критичною для
функціонування всієї системи.
Для правильного аналізу видів інформаційної діяльності, що
проводиться за допомогою Інтернет, слід також визначити два основні
способи розповсюдження інформації за допомогою цієї мережі:
активне – через електронну пошту і пасивне – розміщення інформації
на електронних сторінках, до яких споживач звертається самостійно.
Ці види розповсюдження інформації мають принципово різні основи
правового регулювання. Так, активне може здійснюватися проти волі
її адресата. Масові розсилання рекламної або іншої інформації, яку
споживач не замовляв, дістали назву « спам «. Через це спочатку
провайдерами Інтернет, а в деяких країнах і на законодавчому рівні
застосовуються певні обмеження таких дій. Ключовим мотивом у
цьому є те, що споживач змушений оплачувати прийняття
електронних листів, які йому не потрібні.
Іншим важливим аспектом є те, що розміщення інформації на
електронних сторінках є пасивним способом поширення інформації.
Споживач самостійно, на власний розсуд, звертається до такої
сторінки. Саме ця особливість поширення інформації в Інтернет дає
змогу визначити, що Інтернет в цілому не є засобом масової
інформації. Адже законодавство однозначно відносить Інтернет до
одного із видів телекомунікацій, тобто до засобів передавання і
приймання
інформації
в
електронному вигляді.
Власник
інформаційного ресурсу не робить ніяких активних дій щодо доставки
інформації до споживача. Натомість і друковані, і електронні ЗМІ
(телебачення та радіомовлення) передбачають певні способи доставки
інформації до споживача (розповсюдження через передплату,
роздрібну торгівлю, трансляцію тощо).
Важливим кроком у розширенні використання електронних засобів
зв’язку і, зокрема, Інтернет стало прийняття у травні 2003 р. Законів
України «Про електронні документи та електронний документообіг»
та «Про електронний цифровий підпис».
Закон України «Про електронні документи та електронний
документообіг» дав єдине визначення електронного документа,
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визначив єдині вимоги до реквізитів електронного документа, надав
йому юридичної сили.
Закон дає поняття електронного документообігу (ст. 9), як
«сукупність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки
цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання
таких документів».
Завданням державного регулювання у сфері електронного
документообігу, відповідно до цього Закону (ст. 4), є:
‒ реалізація
єдиної
державної
політики
електронного
документообігу;
‒ забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів електронного
документообігу;
‒ нормативно-правове
забезпечення
технології
оброблення,
створення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів.
Одним із реквізитів електронного документа є електронний підпис.
Згідно зі ст. 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис»,
електронний цифровий підпис – це вид електронного підпису,
отриманий за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним
поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати
підписувача.
Електронний цифровий підпис накладається за допомогою
особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.
Особистий ключ – це параметр криптографічного алгоритму
формування електронного цифрового підпису, доступний тільки
підписувачу.
Відкритий ключ – параметр криптографічного алгоритму перевірки
електронного цифрового підпису, доступний суб’єктам відносин у
сфері використання електронного цифрового підпису.
Чинність і належність відкритого ключа підписувачу засвідчується
за допомогою сертифікату відкритого ключа, який є документом, що
розповсюджується в електронній формі або на папері та
використовується для ідентифікації особи підписувача.
Законодавство виділяє два види сертифікатів ключів – прості й
посилені. Останні мають право видавати лише акредитовані центри
сертифікації ключів, засвідчувальні центри органів виконавчої влади
та центральний засвідчувальний орган за умови повної відповідності
параметрів криптографічного алгоритму формування та перевірки
електронного цифрового підпису вимогам законодавства.
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Електронний цифровий підпис, після необхідної перевірки за
правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису
(печатки).
Функціонування
системи
електронного
документообігу
забезпечується комплексом спеціальних установ та організацій, до
яких законодавство відносить:
Контролюючий орган (його функції виконує Адміністрація
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації
України), що здійснює перевірку дотримання вимог законодавства
центральним засвідчувальним органом, засвідчувальними центрами та
центрами сертифікації ключів;
Центральний засвідчувальний орган, який створюється Кабінетом
Міністрів України та забезпечує в межах своїх повноважень створення
умов для функціонування засвідчувальних центрів органів виконавчої
влади або інших державних органів та центрів сертифікації ключів.
Основними завданнями центрального засвідчувального органу є
обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів центрів, а
також їх акредитація.
Засвідчувальні центри органів виконавчої влади, Центри
сертифікації ключів, Акредитовані центри сертифікації ключів
надають послуги, пов’язані з наданням особистих ключів для
електронного цифрового підпису, їх сертифікатів, засвідчення їх
чинності.
Особливі правила застосування електронного цифрового підпису
встановлено для органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій державної
форми власності. Так зазначеним вище установам дозволяється
застосовувати електронний цифровий підпис лише за умови
використання надійних засобів електронного цифрового підпису.
Така надійність засобів електронного цифрового підпису має бути
підтверджена сертифікатом відповідності або позитивним висновком
за результатами державної експертизи у сфері криптографічного
захисту інформації, отриманим на ці засоби від адміністрації
Держспецзв’язку.
Застосування електронного цифрового підпису для вчинення
правочинів за участю інших юридичних та фізичних осіб можливе
лише за наявності у них посилених сертифікатів відкритих ключів.
Застосування електронного цифрового підпису забороняється:
‒ для складання електронних документів, які не можуть бути
оригіналами у випадках, передбачених законодавством;
‒ для вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 млн. гривень.
Сучасна система електронного документообігу в Україні лише
починає формуватися, але вже існує досвід її застосування, в тому
числі і у сфері діяльності органів виконавчої влади.
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План лекційного заняття № 14
1. Законодавство України про телекомунікації, державне
регулювання у сфері телекомункацій.
2. Поняття та ознаки електронних документів. Електронний
цифровий підпис.
3. Система електронного документообігу та її забезпечення.
План семінарського заняття № 12
1. Правове
регулювання
використання
радіочастот
та
регулювання ринку телекомункацій в Україні.
2. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації.
3. Суб’єкти
електронного
документообігу
в
Україні,
забезпечення його функціонування.
4. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет.
5. Правове регулювання електронного урядування в Україні.
Самостійна робота
1. Правові проблеми Інтернет-права (захист авторських та
суміжних прав, поширення екстремістської інформації, захист
приватного життя, кіберзлочинність тощо).
2. Правове забезпечення електронного урядування в Україні,
концепція його розвитку.
3. Забезпечення функціонування електронного документообігу в
Україні.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Електрозв’язок це –
а) будь-яка передача або приймання знаків, сигналів, письмового
тексту, зображень, звуків по радіо, проводових, оптичних чи
інших електромагнітних системах;
б) електричні комунікації;
в) зв’язок між регіональними утвореннями, забезпечуваний
безперервними лініями електропередач;
г) Інтернет та телефон.
2. Засіб електронного цифрового підпису це:
а) способи фіксації власноручного підпису;
б) дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для
ідентифікації підписувача цих даних;
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в) програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний
пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або
перевірки електронного цифрового підпису;
г) апаратні й (або) програмні засоби, що забезпечують створення
електронному цифровому підпису.
3. Переміщення в комп’ютерній мережі Інтернет структурованої
інформації, створюваної й інтерпретованої за певними
правилами це
а) Електронний лист
б) Вилучена робота
в) Електронним документообіг
Практичне завдання
Журналіст газети «Промінь» був виявлений співробітниками
служби охорони у сесійній залі Полтавської міської ради. При
перевірці документів журналіст не зміг надати документи, що
підтверджують його акредитацію.
Дайте поняття інституту акредитації журналістів ЗМІ?
Яка процедура акредитації?
Які подальші дії співробітників внутрішніх справ про відношенню
до журналіста?
Список рекомендованої літератури: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94, 102.
Тема 15. Правове регулювання електронного урядування
в Україні
Основні терміни та поняття: електронний документообіг,
електронне
урядування,
Електронний
Уряд,
електронні
послуги/сервіси (інформаційні, адміністративні); Єдиний державний
портал адміністративних послуг; електронна петиція; Державне
агентство з питань електронного урядування України.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Одним із найбільш важливих і перспективних напрямів діяльності
держави у мережі Інтернет є створення засад так званого електронного
уряду – e-government, тенденції, яка швидко розвивається в багатьох
розвинених країнах світу. Електронне урядування є одним з
інструментів розвитку інформаційного суспільства, впровадження
якого сприятиме створенню умов для відкритого і прозорого
державного управління.
Електронне урядування – це спосіб організації державної влади за
допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів
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глобальної інформаційної мережі, що забезпечує функціонування
органів влади в режимі реального часу та робить максимально
простим і доступним щоденне спілкування з ними громадян,
юридичних осіб, неурядових організацій. Головною складовою
електронного урядування є електронний уряд – єдина інфраструктура
міжвідомчої автоматизованої інформаційної взаємодії органів
державної влади та органів місцевого самоврядування з громадянами
та суб'єктами господарювання. Він не є доповненням або аналогом
традиційного уряду, а лише визначає новий спосіб взаємодії на основі
активного використання інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) з метою підвищення ефективності надання державних послуг.
Її головна мета – забезпечення за допомогою Інтернет прямого
інтерактивного контакту між громадянами та урядовими установами.
Перший же її етап – інформативний вже набув практичного втілення.
В Україні вже діють електронні сторінки більшості органів державної
влади та низки органів місцевого самоврядування. Було також
створено і правову базу, яка регулює порядок розміщення таких
сторінок в Інтернеті та їх наповнення.
Піонером у цьому напрямі виявилася законодавча влада. Так,
Розпорядженням Голови Верховної Ради було затверджено положення
про веб-сайт Верховної Ради. Згідно з цим нормативно-правовим
актом, веб-сайт Верховної Ради України є офіційним джерелом
інформації ВР, який утворюється для висвітлення діяльності ВР, її
органів та апарату, взаємного обміну інформацією з органами
державної влади України та органами місцевого самоврядування з
питань, пов’язаних з діяльністю Верховної Ради України,
інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями
країн світового співтовариства, громадськістю.
Відразу зазначимо, що вперше в Україні електронний документ
було названо офіційним джерелом інформації. Щоправда стосовно
нормативно-правових актів такий спосіб офіційної публікації не
передбачений ні Регламентом Верховної Ради, ані відповідним Указом
Президента.
Щодо веб-сайту Верховної Ради, то згідно з нормами
вищезазначеного Положення, забороняється використовувати вебсайт Верховної Ради України для цілей, не пов’язаних із діяльністю
Верховної Ради України та її органів, з метою отримання прибутку, а
також з порушенням законодавства України. Визначено також основні
рубрики інформаційного наповнення сайту, які охоплюють бази
законодавства та законопроектів, інформацію про діяльність
Верховної Ради, депутатський корпус, структуру й апарат Верховної
Ради, посилання на сайти парламентів інших країн. Передбачена
можливість розміщення за принципом рівності веб-сторінок
депутатських груп і фракцій, структурних підрозділів Верховної Ради.
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Правову основу розміщення в Інтернет інформації органів
виконавчої влади було створено з прийняттям на початку 2002 р.
Постанови Кабінету Міністрів «Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».
Головною метою оприлюднення інформації органів виконавчої влади
в Інтернет (п. 1) є підвищення ефективності та прозорості діяльності
цих органів шляхом впровадження та використання сучасних
інформаційних технологій для надання інформаційних та інших
послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що
відбуваються у державі.
Повноцінне впровадження електронного урядування передбачає
створення якісно нових форм організації діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, їх взаємодію з
громадянами та суб’єктами господарювання шляхом надання доступу
до державних інформаційних ресурсів, можливості отримувати
електронні адміністративні послуги, звертатися до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування з використанням
Інтернету.
Основними принципами електронного урядування, відповідно до
схваленої КМУ у 2010 році Концепції розвитку електронного
урядування в Україні, є:
– прозорість і відкритість;
– конфіденційність та інформаційна безпека;
– єдині технічні стандарти і взаємна сумісність;
– орієнтованість на інтереси і потреби споживачів послуг.
З урахуванням переваг технологій електронного урядування
завданнями із забезпечення розвитку електронного урядування в
Україні є:
– забезпечення захисту прав громадян на доступ до державної
інформації;
– залучення громадян до участі в управлінні державними справами;
– удосконалення технології державного управління;
– підвищення якості управлінських рішень;
– подолання «інформаційної нерівності», зокрема шляхом
створення спеціальних центрів (пунктів) надання інформаційних
послуг, центрів обслуговування населення (кол-центрів), веб-порталів
надання послуг;
– організація
надання
послуг
громадянам
і
суб’єктам
господарювання в електронному вигляді з використанням Інтернету та
інших засобів, насамперед за принципом «єдиного вікна»;
– надання громадянам можливості навчатися протягом усього
життя;
– деперсоніфікація надання адміністративних послуг з метою
зниження рівня корупції в державних органах;
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– організація інформаційної взаємодії органів державної влади та
органів
місцевого
самоврядування
на
базі
електронного
документообігу з використанням електронного цифрового підпису;
– забезпечення передачі і довгострокового зберігання електронних
документів у державних архівах, музеях, бібліотеках, підтримки їх в
актуалізованому стані та надання доступу до них.
Реалізація Концепції, на думку її розробників, дасть змогу:
– підвищити ефективність державного управління у результаті
спрощення управлінських процедур, скорочення адміністративних
витрат, застосування сучасних методів державного управління;
– підвищити якість адміністративних послуг та їх доступність;
– забезпечити здійснення контролю за ефективністю діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
– забезпечити високий ступінь доступності інформації про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, надання можливості громадянам та громадським
організаціям безпосередньо брати участь у процесах підготовки
проектів рішень, що приймаються на всіх рівнях державного
управління;
– зменшити рівень корупції та тінізації економіки;
– досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством
у цілому, а також зміцнити довіру до інститутів держави.
Однак, для успішного втілення електронного урядування як ідеї та
забезпечення повної реалізації всіх його переваг необхідно пройти
складний шлях наближення системи державного управління до
європейських стандартів. Для цього Україні необхідний певний час,
оскільки остаточний перехід до електронного врядування потребує
багато проміжних етапів від декларування на найвищому державному
рівні цього напрямку в якості пріоритетного до удосконалення
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців, які будуть безпосередньо здійснювати
відповідні функціональні обов’язки.
План лекційного заняття № 15
1. Виникнення концепції електронного урядування.
2. Стратегія розвитку електронних державних послуг.
3. Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють
процеси інформатизації органів державної влади і управління.
4. Базові принципи електронного урядування у Європейському
Союзі.
План семінарського заняття № 13
1. Виникнення концепції електронного урядування.
2. Стратегія розвитку електронних державних послуг.
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3. Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють
процеси інформатизації органів державної влади і управління.
4. Базові принципи електронного урядування у Європейському
Союзі.
Самостійна робота
1. Правове забезпечення електронного урядування в Україні,
концепція його розвитку.
2. Перспективи розвитку системи надання електронних
адміністративних послуг в Україні.
3. Значення розвитку системи електронного урядування як
чинника запобігання корупції в Україні.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Електрозв’язок це –
а) будь-яка передача або приймання знаків, сигналів, письмового
тексту, зображень, звуків по радіо, проводових, оптичних чи
інших електромагнітних системах;
б) електричні комунікації;
в) зв’язок між регіональними утвореннями, забезпечуваний
безперервними лініями електропередач;
г) Інтернет та телефон.
2. Засіб електронного цифрового підпису це:
а) способи фіксації власноручного підпису;
б) дані в електронній формі, які додаються до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язані та призначені для
ідентифікації підписувача цих даних;
в) програмний засіб, програмно-апаратний або апаратний
пристрій, призначені для генерації ключів, накладення та/або
перевірки електронного цифрового підпису;
г) апаратні й (або) програмні засоби, що забезпечують створення
електронному цифровому підпису.
3. Переміщення в комп’ютерній мережі Інтернет структурованої
інформації, створюваної й інтерпретованої за певними
правилами це
а) Електронний лист
б) Вилучена робота
в) Електронним документообіг
Практичне завдання
Журналіст газети «Промінь» був виявлений співробітниками
служби охорони у сесійній залі Полтавської міської ради. При
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перевірці документів журналіст не зміг надати документи, що
підтверджують його акредитацію.
Дайте поняття інституту акредитації журналістів ЗМІ?
Яка процедура акредитації?
Які подальші дії співробітників внутрішніх справ про відношенню
до журналіста?
Список рекомендованої літератури: 20, 21, 22, 45, 47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94, 102.
Тема 16. Відповідальність за правопорушення
у сфері інформаційних відносин
Основні терміни та поняття: інформація як об’єкт правового
захисту, інформаційні правопорушення, об’єкти правопорушень в
інформаційних відносинах, види правопорушень, адміністративноправова відповідальність, кримінальна відповідальність, санкції.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
Юридична відповідальність за порушення норм інформаційного
законодавства за своїм змістом поняття комплексне.
Підставами
застосування
юридичної
відповідальності
є
інформаційні правопорушення. Під такими розуміють сукупність
передбачених чинним законодавством суспільно небезпечних діянь
(дій чи бездіяльності), що посягають на право доступу до інформації,
її поширення і зберігання, на право захисту від несанкціонованого
поширення та використання, негативних наслідків впливу інформації
чи функціонування інформаційних технологій, а також інші суспільно
небезпечні діяння, пов’язані з порушенням права власності на
інформацію й інформаційні технології тощо.
Вихідними для встановлення юридичної відповідальності є
положення ст. 47 Закону України «Про інформацію» та інших норм
актів інформаційного законодавства, що передбачають притягнення
винних у скоєнні конкретних правопорушень до дисциплінарної,
цивільно-правової,
адміністративної
або
кримінальної
відповідальності згідно із законами України,
Водночас інші акти інформаційного законодавства визначають
здебільшого лише диспозиції правопорушень без конкретизації
відповідних санкцій за вчинення діянь, не визначені чітко також
суб’єкти правопорушень тощо,
Загальними правопорушеннями, за вчинення яких винні особи
притягаються до дисциплінарної, цивільно-правової, адміністративної
або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством
України, визначено:
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‒
‒
‒
‒
‒

необґрунтована відмова від надання відповідної інформації;
надання інформації, що не відповідає дійсності;
несвоєчасне надання інформації;
навмисне приховування інформації;
примушення до поширення або перешкоджання поширенню чи
безпідставна відмова від поширення певної інформації; цензура;
‒ поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи;
‒ безпідставна відмова від поширення певної інформації;
‒ використання і поширення інформації стосовно особистого життя
громадянина без його згоди особою, яка є власником відповідної
інформації внаслідок виконання своїх службових обов’язків;
‒ розголошення державної або іншої охоронюваної законом
таємниці особою, обов’язком якої є охорона відповідної таємниці;
‒ порушення порядку зберігання інформації;
‒ навмисне знищення інформації;
‒ необґрунтоване віднесення окремих видів інформації до категорії
відомостей з обмеженим доступом;
‒ порушення порядку обліку, зберігання і використання документів
та інших носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію,
що є власністю держави.
Законодавство України про друковані засоби масової інформації
підставами для юридичної відповідальності у сфері інформаційної
діяльності визначає такі правопорушення:
‒ незаконне вилучення або знищення тиражу чи його частини;
‒ порушення встановлених законодавством прав журналіста;
‒ порушення вимог законодавства щодо неприпустимості
зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ;
‒ зловживання правами журналіста;
‒ одержання свідоцтва про державну реєстрацію шляхом обману;
виготовлення, випуск або розповсюдження друкованого засобу
масової інформації без його реєстрації або після припинення його
діяльності, ухилення від перереєстрації чи від повідомлення
реєструючому органу про зміну виду видання, юридичної адреси
засновника (співзасновників), місцезнаходження редакції;
‒ порушення порядку вміщення даних, надсилання контрольних
примірників;
‒ порушення права вимоги щодо публікації спростування та
порядку його публікації;
‒ порушення законодавства з питань інтелектуальної власності.
Згідно з Законом України «Про телебачення і радіомовлення»
(ст. 71) відповідальність за порушення законодавства про телебачення
і радіомовлення несуть телерадіоорганізації, провайдери програмної
послуги, їх керівники та працівники, інші суб’єкти господарської
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діяльності, посадові особи органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
Міру такої відповідальності та відповідні санкції за
правопорушення встановлює суд або у визначених випадках
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення.
Національна рада може застосовувати санкції до телерадіоорганізацій, провайдерів програмної послуги у разі порушення ними
вимог закону або ліцензійних умов. Санкціями можуть бути:
‒ попередження;
‒ стягнення штрафу;
‒ подання до суду справи про анулювання ліцензії на мовлення.
Особливістю юридичної відповідальності в інформаційній галузі є
те, що підстави, умови застосування санкцій, звільнення від
відповідальності є предметом регулювання різних галузевих норм
права.
Залежно від галузевої належності норм, що встановлюють санкції
за конкретні правопорушення в інформаційній галузі, юридичну
відповідальність можна поділити на такі види:
‒ адміністративно-правова,
‒ кримінальна,
‒ цивільно-правова,
‒ дисциплінарна,
‒ матеріальна та інші,
Адміністративна
відповідальність –
вид
юридичної
відповідальності громадян і службових осіб за вчинені ними
адміністративні правопорушення.
Адміністративно-правовими
правопорушеннями
визначені,
наприклад:
І) відмова у наданні інформації;
- несвоєчасне або неповне надання інформації:
- надання інформації, що не відповідає дійсності, у разі, коли така
інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної
особи відповідно до законів України.
Посадові особи, які скоїли таке адміністративне правопорушення,
притягуються до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі від
п’ятнадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення особою, яка
притягалася до адміністративної відповідальності, тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
2) відмова у наданні за інформаційними запитами повної та
достовірної інформації або несвоєчасне її надання.
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У такому випадку на службових та посадових осіб накладається
штраф від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Адміністративним правопорушенням визнається також недбале
зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна передача
іншій особі документів Національного архівного фонду або
документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до
зазначених документів.
Такі дії тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на
громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Адміністративним правопорушенням визнається порушення
порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв
інформації, що містять конфіденційну інформацію, яка є власністю
держави, що призвело до розголошення такої інформації.
Відповідні дії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян
від одного до двох і на посадових осіб – від трьох до восьми
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Крім того, адміністративним правопорушенням є також здійснення
незаконного доступу до інформації яка зберігається, обробляється чи
передається в інформаційно-комунікаційних (автоматизованих)
системах.
Кримінальна відповідальність – вид юридичної відповідальності,
який застосовується за скоєння злочинів в інформаційній галузі,
вичерпний перелік яких встановлений у Кримінальному кодексі
України.
У сфері охорони державної таємниці кримінальна відповідальність
настає:
– за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю
особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв’язку з
виконанням службових обов’язків, за відсутності ознак державної
зради або шпигунства.
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від двох до
п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Те саме
діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років;
– розголошення службовою особою лікувального закладу,
допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або
медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду
особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи
іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя
людини, або захворювання на синдром набутого імунодефіциту
133

(СНІД) та його результатів, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням
службових або професійних обов’язків.
Такі дії караються штрафом від п’ятдесяти до ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими
роботами на строк до двохсот сорока годин, або виправними роботами
на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років із
позбавленням права обіймати посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років або без такого;
Кримінальними злочинами є також:
– порушення гарантованої Конституцією України таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції,
що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років,
або обмеженням волі до трьох років. Ті самі дії, вчинені щодо
державних чи громадських діячів або вчинені службовою особою, або
з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного
зняття інформації, караються позбавленням волі на строк від трьох до
семи років;
- розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі
усиновителя (удочерителя) – цей злочин карається штрафом до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років. Те саме діяння, вчинене
службовою особою або працівником медичного закладу, яким
відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи по
роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається штрафом
до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк з позбавленням права обіймати посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Серед злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: і мереж:
електрозв’язку («комп’ютерні злочини»):
– несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи мереж електрозв’язку; створення з метою використання,
розповсюдження або збуту шкідливих програмних технічних засобів,
а також їх розповсюдження або збут;
– несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в
електронно-обчислювальних
машинах
(комп’ютерах),
автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на
носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї;
– порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
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чи мереж електрозв’язку або порядку чи правил захисту інформації,
яка в них обробляється;
– перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку шляхом масового поширення повідомлень
електрозв’язку;
– несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи мереж електрозв’язку, що призвело до витоку, втрати, підроблення,
блокування інформації, спотворення процесу оброблення інформації
або до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
Названі злочини караються штрафом від шестисот до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на строк до
трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до двох років або без такого та з
конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких
було вчинено несанкціоноване втручання та які є власністю винної
особи.
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою
осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням
волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років
та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою
яких було вчинено несанкціоноване втручання та які є власністю
винної особи.
Створення з метою використання, розповсюдження або збуту
шкідливих програмних технічних засобів, а також поширення або збут
шкідливих програмних чи технічних засобів, призначених для
несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних
машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж
чи мереж електрозв’язку карається штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією
програмних та технічних засобів, призначених для несанкціонованого
втручання
в
роботу
електронно-обчислювальних
машин
(комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи
мереж електрозв’язку, які є власністю винної особи – ті самі дії,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо
вони заподіяли значну шкоду, караються позбавленням волі на строк
до п’яти років з конфіскацією програмних та технічних засобів,
призначених для несанкціонованого втручання в роботу електроннообчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем,
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комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, які є власністю винної
особи.
Цивільно-правова
відповідальність
має
значною
мірою
компенсаційний (правовідновлювальний) характер.
Формами цивільно-правової відповідальності на порушення
інформаційного законодавства є відшкодування майнової і моральної
(нємайнової) шкоди, спростування недостовірної інформації,
накладення штрафу.
Законом України «Про інформацію» встановлено, що матеріальна і
моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам
правопорушенням, вчиненим суб’єктом інформаційної діяльності,
відшкодовується добровільно або на підставі рішення суду (ст. 49).
Дисциплінарними санкціями можуть бути догана, звільнення,
пониження у посаді тощо? які застосовуються в порядку, визначеному
законодавством. Загальні підстави та умови відповідальності
встановлює КЗпП України, а для окремих категорій працівників дисциплінарні статути, положення про службу.
План лекційного заняття №16
1. Поняття делікту в інформаційних відносинах. Об’єкти і
предмети
юридичних
деліктів
в
інформаційних
правовідносинах.
2. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо
галузей права.
3. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).
План семінарського заняття № 14
1. Адміністративні правопорушення у сфері інформаційних
відносин та відповідальність за них.
2. Дисциплінарна відповідальність як засіб забезпечення
інформаційної безпеки на підприємствах, в установах,
організаціях.
3. Цивільно-правовий захист інформаційних відносин. Цивільноправова відповідальність за порушення договірних зобов’язань
та заподіяння шкоди в інформаційних відносинах.
4. Поняття та види злочинів, пов’язаних з інформаційними
відносинами. Особливості об’єкта і предмета злочинів,
пов’язаних з інформаційними відносинами.
5. Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів.
Самостійна робота
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1. Цивільно-правовий захист інформаційних відносин. Цивільноправова відповідальність за порушення договірних зобов’язань
та заподіяння шкоди в інформаційних відносинах.
2. Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів.
3. Загальна характеристика Конвенції по боротьбі з
кіберзлочинністю 2001 року.
Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. У випадку віднесення інформації, власником якої є приватні
особи до державної таємниці держава має право
а) вилучити цю інформацію;
б) вилучити цю інформацію й залучити власника до
відповідальності;
в) викупити цю інформацію.
2. Категорія, яка характеризує важливість секретної інформації
ступінь обмеження доступу до неї та рівень охорони державою
називається ступенем:
а) відповідальності;
б) конфіденційності;
в) збереження;
г) секретності.
3. Інформаційно-психологічні війни та операції ґрунтуються
насамперед :
а) на технології комунікативного резонансу;
б) коректному поданні інформації;
в) порушенні права інтелектуальної власності;
г) поширенні інформації, що становить державну таємницю.
Практичне завдання
Власник підприємства зіткнувся з необхідністю убезпечити
рецептури своїх кондитерських виробів від посягань конкурентів.
Конкуренти також виявляють зацікавленість клієнтською базою
підприємства.
Яким чином можна юридично забезпечити досягнення вказаних
цілей?
Дайте визначення комерційної таємниці й підстави її виникнення.
Які відомості не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Назвіть права правовласника на захист комерційної таємниці.
Список рекомендованої літератури: 2, 76, 82, 86, 87, 92, 94, 100,
101, 102, 106, 107.
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Тема 17. Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері видавничої, бібліотечної та архівної справи
Основні терміни та поняття: дані, інформаційні ресурси,
видавнича справа, видавництво, архіви, архівний документ,
бібліотеки, бібліотечні фонди, бібліотечні послуги.
Методичні рекомендації щодо вивчення теми
З інформаційною діяльністю в галузі друкованої масової
інформації тісно пов’язана діяльність у сфері видавничої справи. Ст. 2
Закону України «Про видавничу справу» визначає видавничу справу
як сферу суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу
та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб,
зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої
продукції.
Складовими частинами видавничої справи є:
‒ видавнича діяльність – сукупність організаційних, творчих,
виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ
видавничої продукції;
‒ виготовлення видавничої продукції – виробничо-технологічний
процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу
поліграфічними чи іншими технічними засобами;
‒ розповсюдження видавничої продукції – доведення видавничої
продукції до споживача як через торговельну мережу, так і
іншими способами.
Відповідно до визначених складових видавничої справи, цей
(ст. 10) виділяє три основних суб’єкти інформаційної діяльності в цій
сфері, до яких належать:
– видавець – фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку і
випуск видання;
– виготовлювач видавничої продукції- фізична чи юридична особа,
що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання;
– розповсюджувач видавничої продукції – фізична чи юридична
особа, яка займається розповсюдженням видавничої продукції.
З метою обліку суб’єктів видавничої справи ведеться Державний
реєстр України видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої
продукції. Порядок внесення суб’єктів видавничої справи до
відповідного Державного реєстру визначена Кабінетом Міністрів
України згідно з Постановою «Про Державний реєстр видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції».
Внесення суб’єктів видавничої справи до Державного реєстру
здійснюється Державним комітетом з телебачення і радіомовлення
України (Держкомтелерадіо) та його місцевими підрозділами.
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Держкомтелерадіо вносить до Державного реєстру суб’єктів
видавничої справи, що підпадають під такі категорії:
– видавці – видавництва, видавничі організації, фізичні особи –
суб’єкти підприємницької діяльності, обсяг випуску видавничої
продукції яких становить понад 5 назв на рік;
– виготівники видавничої продукції – випускають видавничу
продукцію на суму понад 500 тис. гривень на рік;
– розповсюджувачі видавничої продукції – оптово-роздрібні
книготорговельні підприємства та інші підприємства і організації,
які мають мережу книгорозповсюдження;
– суб’єкти видавничої справи, що провадять 2-3 види діяльності у
видавничій справі.
Обов’язкові примірники видань – це примірники різних видів
тиражованих видань, які надсилаються установам і організаціям
відповідно до законодавства України. Перелік установ та організацій,
яким надсилається обов’язковий примірник видань, пов’язані з цим
права та обов’язки установ і організацій-одержувачів та видавців
визначаються Законом України «Про обов’язковий примірник
документів». Згідно зі ст. 8 цього Закону, видавці зобов’язані
доставляти:
– обов’язковий безоплатний примірник видань – Книжковій палаті
України, національним, у тому числі спеціалізованим,
всеукраїнським
бібліотекам,
Верховній
Раді
України,
Президентові України, Кабінетові Міністрів України, органам
виконавчої влади у галузі інформації, на які покладена функція
державної реєстрації засобів масової інформації (Мін’юст) та
ведення Державного реєстру видавців, виготівників і
розповсюджувачів видавничої продукції (Держкомтелерадіо);
– обов’язковий безоплатний примірник видань, що виготовляються
(в тому числі публікуються) на відповідній території –
універсальним бібліотекам (Автономної Республіки Крим та
обласним);
– обов’язковий безоплатний примірник малотиражних документів
(до 100 примірників) – Книжковій палаті України та національним
бібліотекам;
– обов’язковий безоплатний примірник нормативно-правових актів,
довідкових, енциклопедичних, історичних та наукових видань у
сфері правознавства – Конституційному Суду України.
Обов’язкові примірники документів доставляються (надсилаються)
в день виходу в світ першої частини тиражу.
Важливу роль у веденні обліку друкованих видань відіграє
Книжкова палата України (ст. 27 Закону України «Про видавничу
справу»), яка є державною науковою установою у сфері видавничої
справи та інформаційної діяльності, що здійснює державну
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бібліографічну реєстрацію та централізовану каталогізацію всіх без
винятку видів видань, випущених в Україні.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначає
статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і
бібліотечної справи в Україні, гарантує право на вільний доступ до
інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової
культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках.
Бібліотечна справа – галузь інформаційної, культурної, освітньої
діяльності суспільства, що включає створення і розвиток мережі
бібліотек, формування та обробку бібліотечних фондів, організацію
бібліотечного, інформаційного та довідково- бібліографічного
обслуговування користувачів бібліотек, підготовку бібліотечних
кадрів, наукове та методичне забезпечення розвитку бібліотек.
Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» визначає, що
бібліотека – це інформаційний, культурний, освітній заклад, що має
упорядкований фонд документів і надає їх у тимчасове користування
фізичним та юридичним особам. Бібліотечний фонд – це
упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці.
Основою державної політики в галузі бібліотечної справи є
реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення
загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що
збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування
бібліотеками.
Держава:
– підтримує бібліотечну справу та її розвиток шляхом гарантованого
фінансування бібліотек, пільгової податкової, кредитної та цінової
політики;
– фінансує створення інформаційних мереж і телекомунікаційних
систем для інформаційного обміну, входження у світові глобальні
комп’ютерні мережі, об’єднання та забезпечення доступності
розподілених бібліотечних ресурсів;
– стимулює взаємовикористання бібліотечних ресурсів через
систему міжбібліотечного абонемента, зведених каталогів,
депозитаріїв, обмінних бібліотечних фондів, інтеграцію бібліотек
України у світовий інформаційний простір;
– координує діяльність бібліотек усіх форм власності, регулює
діяльність бібліотек, що є в державній і комунальній власності, на
основі кооперації;
– забезпечує розвиток бібліотечного обслуговування соціально
незахищених верств населення;
– розробляє програми розвитку бібліотечної справи та забезпечує їх
цільове фінансування;
– створює умови для міжнародного співробітництва бібліотек.
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Бібліотечна система України – це розгалужена мережа бібліотек
різних видів, пов’язаних взаємодією і взаємовикористанням
бібліотечних ресурсів. Бібліотечні ресурси – упорядковані фонди
документів на різних носіях інформації, довідково-пошуковий апарат,
матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання і передачі
інформації.
За значенням бібліотеки поділяються на:
– всеукраїнські
загальнодержавного
значення
(національні,
державні);
– республіканські (Автономної Республіки Крим);
– обласні;
– міські;
– районні;
– селищні;
– сільські.
За змістом бібліотечних фондів бібліотеки є:
– універсальні;
– галузеві;
– міжгалузеві.
За призначенням бібліотеки поділяються на:
‒ публічні (загальнодоступні);
‒ спеціальні (академій наук, науково-дослідних інститутів,
навчальних закладів, підприємств, установ, організацій);
‒ спеціалізовані (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами).
Публічні, спеціальні та спеціалізовані бібліотеки можуть
об’єднуватися у централізовані бібліотечні системи.
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» від 24 грудня 1993 року регулює відносини, пов’язані із
формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного
архівного фонду, та інші основні питання архівної справи.
Національний архівний фонд України відповідно до Закону
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» – це
сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і
матеріального життя Українського народу та інших народів, мають
культурну цінність і є надбанням української нації та складовою
частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини.
До Національного архівного фонду України (НАФ) належать
архівні документи (оригінали або копії, що їх заміняють) незалежно
від їх виду, видів носіїв інформації, місця і часу створення і місця
зберігання, режиму доступу, форми власності на них, що перебувають
на території України або за її межами і відповідно до міжнародних
договорів, ратифікованих Верховною Радою України, підлягають
поверненню в Україну.
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Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд
та архівні установи» архівний документ – це документ незалежно від
його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення
і місця зберігання та форми власності на нього, що припинив
виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або
підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи
держави або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна.
На сьогодні розроблено та затверджено національний стандарт ДСТУ
4331.2004 «Правила описування архівних документів».
Документ Національного архівного фонду – архівний документ,
культурна цінність якого визнана відповідною експертизою та який
підлягає державному обліку і зберіганню.
Унікальний документ – документ Національного архівного фонду,
що становить виняткову культурну цінність, має важливе значення
для формування національної самосвідомості Українського народу і
визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину.
Експертиза цінності документів – це всебічне вивчення документів
з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення
з нього та встановлення термінів зберігання. Експертиза цінності
документів проводиться експертними та експертно-перевірними
комісіями за участю власника документів або його законних
представників.
Порядок утворення та діяльності експертних комісій з визначення
цінності документів затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2002 р. №1739.
Експертні комісії під час визначення цінності документів
керуються такими принципами:
– об’єктивності – за основу оцінки документів беруться зміст,
значущість авторів (фондоутворювачів), юридична сила
документів, їх оригінальність, час складання, повторюваність в
інших документах інформації, що міститься в них;
– історизму – вивчаються відомості про авторів (фондоутворювачів), зміст документів, виходячи з особливості часу, коли
вони були складені;
– всебічності та комплексності – вивчаються відомості про авторів
(фондоутворювачів), зміст і зовнішні особливості документів не
ізольовано, а у складі певних комплексів з урахуванням їх місця
серед документів інших авторів (фондоутворювачів).
Експертиза цінності документів проводиться за такими критеріями:
‒ походження – визначення ролі та значення авторів (фондоутворювачів) у житті суспільства, значущості подій, явищ,
предметів, відображених у документах, часу і місця складення
документів;
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‒

зміст – установлення значення інформації, що міститься у
документах, її повторюваності в інших документах, цільового
призначення, видів документів, ступеня їх збереження у складі
певного комплексу документів;
‒ зовнішні особливості – врахування фізичного стану, оригінальності, наявності чи відсутності резолюцій, віз, позначок,
художніх, палеографічних, мовних та інших особливостей в
оформленні документів.
Експертні комісії утворюються в архівних відділах районних
державних адміністрацій, архівних відділах міських рад, на
підприємствах, в установах та організаціях за рішенням їх керівників.
Експертні комісії проводять попередню експертизу цінності
документів, результати якої подаються на розгляд експертноперевірних комісій відповідних державних архівних установ,
державних наукових установ, музеїв і бібліотек.
План лекційного заняття № 17
1. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання.
2. Загальні засади бібліотечної справи.
3. Поняття та значення архівної діяльності. Національний
архівний фонд України.
4. Система архівних установ. Зберігання та користування
архівними документами.
План семінарського заняття № 15
1. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання.
2. Загальні засади бібліотечної справи.
3. Поняття та значення архівної діяльності. Національний
архівний фонд України.
4. Система архівних установ. Зберігання та користування
архівними документами.
Самостійна робота
1. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання.
2. Загальні засади бібліотечної справи. Обов’язки та права
читачів та бібліотек.
3. Поняття архівної діяльності та система архівних установ.
Зберігання та користування архівними документами.
4. Обов’язковий
примірник
документів.
Національний
інформаційний фонд України.
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Практичні завдання до самостійної роботи
Скласти термінологічний словник до теми.
Тести
1. Центральним органом виконавчої влади у сфері архівної
справи та діловодства є:
а) Державна архівна служба України;
б) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Національний архівний фонд України;
2. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні
установи» був прийнятий у:
а) 1991 р.
б) 1992 р.
в) 1993 р.
г) 2001 р.
3. Державний архів – це:
а) установа;
б) організація;
в) комплекс документів;
г) сукупність архівних документів.
Практичне завдання
Ігор написав художній твір під назвою «Гіркий мед». Він уклав
договір із видавництвом «Літо» про видання цього твору, але
випадково дізнався про те, що друк його твору відбувається одночасно
і у видавництві «Веселка». Коли він звернувся до директора
видавництва «Веселка» з вимогою про припинення друкування книги,
той заявив, що у нього укладений відповідний договір із
видавництвом «Літо». У цьому видавництві автору пояснили, що у
них відсутня технічна можливість щодо видання книги у тій кількості
примірників, яка передбачена договором і тому звернулися по
допомогу до іншого видавництва.
Чи має місце порушення прав автора у даній ситуації? Обґрунтуйте
свою відповідь.
Список рекомендованої літератури: 9, 10, 35, 41, 82, 87, 94, 102.
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ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальне навчально-дослідне завдання – це вид позааудиторної
самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідного чи
проектно-конструкторського характеру, яке використовується в
процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни й
завершується разом зі складанням рубіжного чи підсумкового
контролю з навчальної дисципліни.
Ця група завдань має науково-дослідницький характер, спонукає до
якнайповнішої
реалізації
творчих
можливостей
студентів,
рекомендована тим із них, хто опанував базовий зміст навчальної
програми й виявляє здібності та інтерес до такої роботи. Ці завдання
складають варіативну частину модуля, і їхнє виконання заохочується
додатковою сумою балів.
Індивідуальні заняття проводяться з урахуванням психофізичних
особливостей та академічної успішності студентів, а саме: для
здійснення більш ретельного контролю та деталізації навчальнометодичних рекомендацій в опануванні дисципліни тими з них, хто
має низьку академічну успішність, та створення умов для поглиблення
знань та розвитку творчих здібностей обдарованих студентів. Під час
проведення індивідуальних занять передбачається робота за такими
напрямками: надання допомоги студентам, які потребують додаткових
роз’яснень при підготовці до складання проміжного та підсумкового
контролю (усне та письмове тестування, співбесіда, аналіз
аналітичних оглядів, публікацій за визначеною проблемою, матеріалів
розв’язання практичних ситуацій); рекомендації студентам у
виконанні індивідуальних завдань, написанні есе та надання їхній
роботі творчого спрямування (обговорення матеріалів наукового
реферату з визначеної проблеми, підготовлених доповідей на
студентську наукову конференцію, для участі в засіданнях гуртка «Ін
Юре» та в дебатах на засіданнях клубу «Феміда», матеріалів
публікацій у наукових виданнях, розробок сценаріїв дидактичної гри);
підбиття підсумків виконання студентами письмових робіт (тестів,
понятійних диктантів, модульних контрольних робіт) з подальшою
корекцією напрямків самостійної роботи.
Есе (франц. essai – спроба, нарис, від лат. exagium – зважування) –
це прозаїчний твір невеликого обсягу та вільної композиції, який
виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу
чи питання, не претендує на визначальне чи вичерпне трактування
предмета. Як правило, есе пропонує новий, суб’єктивно забарвлений
погляд на проблему, може мати філософський, науково-популярний
чи суто белетристичний характер.
Написання студентом таких робіт (не більше однієї-двох із
навчальної дисципліни) має сприяти виявленню його наукового,
творчого підходу до розуміння найважливіших питань теми,
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запропонованої викладачем або обраної самостійно за погодженням з
останнім. Кожне есе, що відповідає вимогам до написання наукових
робіт, дає змогу отримати позитивну оцінку. Студенту надається
можливість виконати презентацію відповідної теми в аудиторії (не
більше двох із навчальної дисципліни).
У процесі індивідуальної роботи студенти під керівництвом
викладача повинні навчитись аналізувати деякі правові документи,
нормативні акти, уміти оцінювати певні правові ситуації, правильно
кваліфікувати окремі протиправні прояви та складати відповідні
документи. Такі документи складаються з урахуванням вимог
законодавства та повинні мати самостійний характер.
У разі, якщо студент працює над масштабнішою конкурсною
науковою роботою, за погодженням із викладачем вона може бути
зарахована замість есе та презентацій (якщо студент не потребує
додаткових балів). Крім того, студент запрошується зі своїми
роботами з господарського права на конкурси наукових праць,
конференції. Здобуття призових місць є підставою для нарахування
додаткових балів відповідно до наведеної шкали розподілу балів.
Указівки до виконання індивідуальних завдань
Однією з форм індивідуальної творчої роботи є написання та
захист реферату.
Робота над рефератом складається з таких етапів: вибір теми на
основі
тематики,
затвердженої
кафедрою;
накопичення
інформаційного матеріалу; підготовка та написання реферату; захист
реферату.
Реферат повинен мати таку структуру:
– план;
– короткий вступ;
– виклад основного змісту теми;
– висновки;
– список використаної літератури.
План – це логічна основа реферату, від нього залежить структура,
зміст, логічний зв’язок частин реферату. Розробка плану
розпочинається з ознайомлення з відповідною літературою, на основі
якої складається попередній план із двох-трьох пунктів. План не слід
занадто деталізувати: у ньому даються основні, центральні питання
теми в логічній послідовності. Доцільно попередньо складений план
реферату узгодити на консультації з викладачем.
Маючи попередній план, необхідно звернутися до бібліографії.
Суттєву допомогу в ознайомленні з бібліографією можуть надати
бібліотечні каталоги (алфавітний, предметний), довідкова література
(енциклопедії, словники, статистичні збірники), наукова та періодична
література (монографії, журнали, газети).
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Основному тексту в рефераті передує вступ. У ньому необхідно
показати значення, актуальність проблеми, яка розглядається,
обґрунтувати вибір теми, сформулювати основну мету, яка буде
розкрита в рефераті.
В основній частині роботи велику увагу слід приділити глибокому
теоретичному аналізові як теми в цілому, так і окремих її питань,
правильно пов’язати теоретичні положення з практикою, розкрити
матеріал відповідно до складеного плану.
Виклад основних питань завершується короткими висновками, де
узагальнюються найважливіші положення, розглянуті в рефераті.
Реферат повинен бути написаний грамотно, без помилок, повторів,
скорочень.
Важливе значення має правильне оформлення реферату. На
титульному аркуші необхідно вказати назву вищого навчального
закладу, факультету, реферату, групу, своє прізвище та ініціали,
прізвище наукового керівника. На наступному аркуші наводиться
план реферату з указаними сторінками відповідних розділів.
Зазначені в тексті цитати повинні відповідати посиланням на
джерела, з яких вони наведені, та оформлені таким чином: [1, с. 25], де
перша цифра – номер джерела за списком використаної літератури, а
друга – номер сторінки. Текст реферату повинен бути набраним на
комп’ютері з одного боку аркуша формату А4, шрифт – Times New
Roman, розмір – 14, поля: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм,
праве – 10 мм, інтервал – 1,5. Кожен розділ плану починається з нової
сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані в правому верхньому
куті. Обсяг реферату – 12–15 сторінок.
У кінці реферату наводиться список використаної літератури (8–
10 джерел), поданої в алфавітному порядку за прізвищем автора, з
наведенням назви праці (статті), видавництва, року видання та
загальної кількості сторінок із кожного літературного джерела.
Підготовлений реферат захищається на семінарському або
індивідуальному занятті. Аргументом для підготовки до захисту
реферату є позитивна рецензія наукового керівника, в іншому разі
його необхідно доопрацювати відповідно до даних у ній
рекомендацій. Реферат не допускається до захисту, якщо:
– текст реферату є компіляцією тексту підручника;
– основні питання не розкрито або викладено фрагментарно;
– текст містить помилки;
– реферат оформлено неправильно.
Підготовка до захисту реферату включає усунення недоліків і
помилок, указаних у рецензії, та складання короткого резюме
реферату (визначення важливих понять, фактів, формулювання
висновків), що буде сприяти закріпленню матеріалу в пам’яті й
вільному його викладу під час захисту.
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Рекомендована тематика для письмової
доповіді (есе), реферату
Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Тема 1. Поняття інформаційного права та його джерела
1. Проблемні питання кодифікації інформаційного законодавства.
2. Побудова інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан і
перспективи.
3. Теорія правової інформатики.
Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти
4. Інформаційні служби органів державної влади та місцевого
самоврядування.
5. Характеристика
основних
елементів
інформаційних
правовідносин.
6. Правовий захист інтересів особи, суспільства і держави від загроз
дії недоброякісної інформації, від порушення порядку
розповсюдження інформації.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин.
Правові режими інформаційних ресурсів
Поняття та сутність інформаційних ресурсів.
Поняття та сутність Інтернет-правовідносин.
Правовий режим податкової інформації.
Правовий режим статистичної інформації.
Правовий режим соціологічної інформації.
Інформаційні ресурси та інформаційні продукти.
Право власності на інформацію: проблеми і практика
забезпечення.
Телекомунікаційна мережа та види електронних інформаційних
ресурсів.

Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації
права на доступ до інформаці.
15. Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші права,
закріплені за фізичними особами за українським законодавством.
16. Міжнародно-правові гарантії реалізації права на доступ до
інформації.
17. Збирання, нагромадження та оброблення інформації з юридичних
проблем. Правові експертні системи.
Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації
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18. Ефективна система забезпечення доступу до публічної інформації
як чинник запобігання корупції.
19. Співвідношення принципів доступу до публічної інформації та
національної безпеки.
Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне управління
у сфері інформаційних відносин
20. Поняття державного управління у сфері інформаційної діяльності.
21. Органи державного управління у сфері інформаційної діяльності.
22. Повноваження органів державного управління у сфері
інформаційної діяльності.
23. Система державних органів влади, які здійснюють державну
політику щодо регулювання інформаційних відносин в Україні.
24. Державно-правовий механізм інформаційної безпеки в Україні.

25.
26.
27.
28.

Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки.
Захист інформації
Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин.
Правове регулювання захисту державних інформаційних ресурсів
в інформаційно-телекомунікаційних системах.
Порядок надання послуг конфіденційного зв’язку органам
державної влади та органам місцевого самоврядування,
державним підприємствам, установам та організаціям.
Правові основи криптографії в Україні.

Тема 8. Міжнародне інформаційне право
29. Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і
міжнародними організаціями в галузі інформації, інформаційних
відносинах.
30. Досвід ЄС у регулюванні захисту персональних даних.
31. Глобальне інформаційне суспільство у міжнародних документах.
32. Інформаційне право: міжнародний досвід.
Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації

33.
34.
35.
36.

Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері масової інформації
Засоби
масової
інформації
як
об’єкт
інформаційних
правовідносин.
Опублікування в засобах масової інформації нормативних
правових актів.
Правовий статус журналіста в Україні.
Правові засади висвітлення діяльності органів державної влади та
місцевого самоврядування ЗМІ в Україні.
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37. Права і обов’язки телерадіоорганізацій, їх працівників,
телеглядачів і радіослухачів.
38. Відносини ЗМІ із громадянами і організаціями.
39. Захист суспільної моралі при розповсюдженні масової інформації/

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.
Комп’ютерні програмні продукти: поняття, сутність, класифікація.
Правовий режим науково-технічної інформації.
Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
патентного права.
Регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної
власності в Україні.
Проблеми захисту науково-технічної інформації.
Правове регулювання створення і впровадження інформаційних
систем.
Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні.

Тема 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом
47. Правові засади охорони банківської таємниці в Україні.
48. Правові засади охорони персональних даних в Україні.
49. Визначення таємної інформації та правовий статус державної
таємниці в Україні.
50. Національна система конфіденційного зв’язку.
51. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації
України.

52.
53.
54.
55.

Тема 12. Правовий режим інформації про особу.
Захист персональних даних
Ретроспективний аналіз розвитку законодавства про захист
персональних даних в Україні.
Порівняльна
характеристика
законодавства
про
захист
персональних даних в Україні та країнах Західної Європи і США.
Проблемні питання повідомлення Уповноваженого ВРУ з прав
людини про обробку персональних даних.
Порушення законодавства про захист персональних даних під час
виборчих кампаній.
Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин
у сфері рекламної діяльності
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56. Реклама, піар, недобросовісна конкуренція, інформаційна
боротьба як об’єкти інформаційних правовідносин.
57. Правовий статус суб’єктів рекламної діяльності в Україні, види
суб’єктів рекламної діяльності.
58. Правовий режим інформації про товар (роботу, послугу).
59. Особливості правового регулювання інформаційної діяльності у
сфері високих технологій.
60. Правове регулювання політичної реклами в Україні.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Тема 14. Правове регулювання електронного документообігу,
телекомунікацій та віртуального середовища Інтернет
Основні поняття про систему електронного документообігу.
Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
Захист авторських прав в Інтернет.
Доменні імена: правовий аспект.
Правове регулювання діяльності Інтернет-провайдерів.
Правове регулювання створення і функціонування віртуальних
підприємств.
Укладання угод в елекронно-цифровій формі.

Тема 15. Правове регулювання електронного урядування в Україні
68. Аналіз досвіду реалізації системи електронного урядування у
технологічно розвинених країнах.
69. Система електронних виборів: переваги, недоліки та перспективи
впровадження в Україні.

70.
71.
72.
73.

Тема 16. Відповідальність за правопорушення
у сфері інформаційних відносин
Інформаційні правопорушення і злочини у сфері високих
технологій.
Відповідальність за порушення законодавства про захист
інформації.
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
(юридичні санкції).
Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).

Тема 17. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
видавничої, бібліотечної та архівної справи
74. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері видавничої,
бібліотечної та архівної справи.
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75. Особливості інформаційних відносин, що виникають при
виробництві, розповсюдженні і споживанні бібліотечної
інформації.
76. Права громадян і обов’язки держави в бібліотечній сфері.
77. Особливості інформаційних відносин, що виникають при
виробництві, розповсюдженні і споживанні архівної інформації.
78. Порядок доступу до архівних фондів і використання архівних
документів.
Підготувати проект документу:
1. Запит про доступ до публічної інформації.
2. Документи для реєстрації засобу масової інформації.
3. Документи для реєстрації бази персональних даних.
Поширеною формою індивідуальної роботи є участь у роботі
правознавчого дискусійного клубу «Феміда» (підготовка доповіді,
участь у дебатах, оформлення стінгазети).
Підготовку доповіді рекомендується здійснювати за такими
етапами:
– вибір теми доповіді;
– підбір літератури та інших джерел;
– визначення форми й структури доповіді;
– підготовка тексту доповіді.
Обрати тему доповіді можна самостійно або із запропонованого
кафедрою правознавства переліку й повідомити про це викладача,
обраного як консультанта (керівника). Тема роботи визначається в
межах загальної проблеми дискусії, запропонованої радою клубу
«Феміда» й затвердженою кафедрою правознавства. Тема доповіді не
обов’язково повинна бути суто юридичною за змістом, а може містити
й певні правові аспекти питань, що пропонуються до розгляду.
Важливо, щоб тема була актуальною, цікавою під кутом зору ситуації
в українському суспільстві та світі та, безперечно, цікавою для самого
доповідача. Також при визначенні теми слід ураховувати доступність
необхідних для розгляду відповідної теми правових і літературних
джерел (насамперед, наявність їх у бібліотеці). Отже, остаточний
варіант теми доповіді доцільно формулювати разом із викладачемконсультантом.
Роботу над темою слід почати з підбору літератури – ознайомлення
з підручниками, навчальними посібниками, науковими монографіями,
статтями в збірниках і періодичних виданнях, нормативно-правовими
актами, міжнародними договорами, матеріалами юридичної практики
тощо. У разі потреби варто звернутися за рекомендаціями до
викладача (щодо кількості та якості джерел, необхідних для
належного розкриття відповідної теми). У процесі вивчення
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літератури доцільно робити виписки й записи, поступово формуючи
матеріал з окремих питань доповіді. Оскільки доповідь призначена
для обговорення під час дискусії, для її підготовки рекомендується
широко використовувати публіцистичні матеріали, особливо ті, що
написані «живою» мовою.
При оформленні матеріалів доповіді необхідно дотримуватись
певних правил оформлення. Текст доповіді повинен включати
титульну сторінку, план та інші структурні частини, передбачені
планом. План подається на другій сторінці роботи й повинен
включати: вступ (у ньому визначаються актуальність обраної теми, її
взаємозв’язок із загальною проблемою дискусії та мета, якої студент
намагатиметься досягти, розглядаючи цю тему); основну частину
роботи, що складається з декількох розміщених у певній логічній
послідовності питань відповідно до змісту теми; висновок (у ньому
підбивається підсумок досягнення визначеної у вступі роботи мети,
чітко окреслюється власне ставлення до проблеми, що є предметом
дискусії, розкриваються практичні способи вирішення цієї проблеми);
список літератури.
Робота повинна бути написана грамотно, розбірливим почерком
або надрукована. Відповіді подаються відповідно до нумерації питань
плану роботи й починаються із заголовків. Сторінки необхідно
пронумерувати й скріпити. Обсяг тексту доповіді – 10–12 сторінок на
папері формату А4 (210×297). При цьому обсяг вступу повинен
становити не більше однієї сторінки, а висновку – двох сторінок. На
титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу,
тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові студента, номер групи,
прізвище та ініціали викладача-консультанта, рік і місце написання
роботи.
Текст доповіді повинен містити посилання на використані
літературні джерела. Цитати з використаних джерел необхідно брати в
лапки й давати точні та повні посилання на ці джерела. Посилання
робляться у вигляді виносок (у нижній частині сторінки). Виноски
подаються за існуючими бібліографічними правилами (автор, назва
роботи, місце та рік видання, номер сторінки). Посилання повинні
бути пронумеровані. У кінці роботи з дотриманням бібліографічних
правил подається список використаних правових джерел та літератури
у такій послідовності:
1) нормативно-правові акти та інші правові документи (подаються
за юридичною силою й датою прийняття);
2) література (подається в алфавітному порядку);
3) інші матеріали.

153

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Поняття, зміст та сутність інформаційного права.
Суспільні відносини, які регулюються інформаційним правом.
Методи інформаційного права.
Принципи інформаційного права.
Система інформаційного права.
Місце інформаційного права в системі права України.
Загальна характеристика інформаційно-правових норм.
Структура інформаційного законодавства.
Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права та
законодавства в Україні.
Поняття, сутність, зміст інформаційних правовідносин.
Класифікація інформаційних відносин, їх види.
Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна
база.
Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх
класифікація.
Основні інформаційні права та обов’язки людини в Україні.
Межі інформаційних прав людини. Сутність конституційного
права на інформацію. Гарантії права на інформацію.
Права та обов’язки інших суб’єктів інформаційних
правовідносин. Інформаційний суверенітет держави та його
гарантії.
Інформаційна діяльність органів влади. Висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні.
Поняття інформації як об’єкта інформаційних правовідносин.
Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані»,
«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах.
Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах.
Види інформації.
Джерела інформації.
Інформаційні ресурси та інформаційні продукти. Інформаційні
системи та процеси.
Правовий статус інформації про фізичну особу.
Поняття правового режиму інформації та його різновиди.
Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з
інститутом свободи слова.
Режим
вільного
доступу
до
інформації
(загальна
характеристика).
154

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на
інформацію та на доступ до інформації
Національне законодавство, що гарантує право громадян на
доступ до інформації
Основні принципи здійснення доступу до інформації
Порядок надання інформації за запитами, усними та
письмовими зверненнями громадян.
Доступ до публічної інформації.
Плата за послуги з надання інформації
Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права
громадян на доступ до інформації
Особливості реалізації права на доступ до інформації різних
видів (до правової інформації, екологічної інформації тощо).
Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу.
Зміст поняття «інформатизація». Національна програма
інформатизації.
Концепція національної програми інформатизації.
Основні напрями інформатизації в Україні.
Інформатизація та державна інформаційна політика. Правові
засади державної інформаційної політики.
Заходи щодо реалізації державної інформаційної політики для
прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Правовий статус державних органів в інформаційній галузі.
Історія формування категорій «національна безпека» та
«національні інтереси».
Поняття і правові основи інформаційної безпеки України.
Основні напрями державної політики інформаційної безпеки.
Інституціональний механізм інформаційної безпеки.
Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки. Види загроз
безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин.
Питання попередження інформаційної війни та інформаційного
тероризму в документах ООН.
Організаційні та правові засоби захисту інформації.
Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих
системах.
Технічний захист інформації.
Ліцензування та державний контроль робіт з технічного та
криптографічного захисту інформації.
Національна система конфіденційного зв’язку.
Функції та повноваження Державної служба спеціального
зв’язку та захисту інформації України щодо забезпечення
інформаційної безпеки.
Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
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54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Принципи міжнародного інформаційного права. Вплив
міжнародного права на формування інформаційного права
України.
Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.
Окремі
аспекти
правового
регулювання
суспільних
інформаційних відносин у західноєвропейських країнах та
США.
Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
державної статистики в Україні.
Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації
Масова інформація і засоби її поширення. Поняття і види
засобів масової інформації.
Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів
інформаційної діяльності.
Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні та їх
правовий статус.
Процедура реєстрації друкованих засобів масової інформації в
Україні.
Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної
діяльності преси в Україні.
Правовий статус інформаційних агентств.
Правове регулювання телебачення і радіомовлення в Україні.
Структура та повноваження Державного комітету з телебачення
та радіомовлення.
Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів.
Правове регулювання кінематографії, розповсюдження і
демонстрування фільмів.
Основні джерела права інтелектуальної власності.
Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського
права.
Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її
захисту.
Інформація як об’єкт майнових прав. Застосування норм
зобов’язального права в регулюванні інформаційних відносин.
Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою
діяльністю.
Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
патентного права. Ноу-хау.
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75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві
й поширенні програм для ЕОМ та баз даних.
Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні.
Договірне право у регулюванні інформаційних відносин.
Види інформації з обмеженим доступом.
Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та
складові.
Поняття та правовий режим державної таємниці.
Склад і принципи формування відомостей, що становлять
державну таємницю. Віднесення відомостей до державної
таємниці.
Поняття конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація,
що знаходиться у власності держави.
Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних
таємниць.
Правовий режим службової таємниці.
Правові засади охорони банківської таємниці в Україні.
Персональні дані як особливий інститут охорони прав на
недоторканність особистого життя. Особливості інформаційних
правовідносин, що виникають при виробництві, передачі й
споживанні персональних даних.
Правові засади роботи з персональними даними.
Права суб’єкта персональних даних.
Права й обов’язки власника щодо роботи з масивами
персональних даних.
Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист
фізичних
осіб
щодо
автоматизованого
опрацювання
персональних даних.
Правове становище Департаменту з питань захисту
персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верхової
Ради України з прав людини.
Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Поняття та види інформаційної діяльності.
Загальна
характеристика
законодавства,
що
регулює
інформаційні відносини у сфері реклами.
Загальні вимоги, що висуваються до реклами.
Особливості рекламування окремих видів товарів.
Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.
Особливості правового регулювання соціальної та політичної
реклами.
Законодавство України про телекомунікації.
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99. Державне управління та регулювання у сфері телекомункацій.
100. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації.
101. Поняття та ознаки електронних документів.
102. Електронний цифровий підпис.
103. Правове регулювання використання радіочастот в Україні.
104. Суб’єкти електронного документообігу в Україні, забезпечення
його функціонування.
105. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет.
106. Правові проблеми Інтернет-права (захист авторських та
суміжних прав, поширення екстремістської інформації, захист
приватного життя, кіберзлочинність тощо).
107. Правове забезпечення електронного урядування в Україні,
концепція його розвитку.
108. Поняття делікту в інформаційних відносинах. Об’єкти і
предмети
юридичних
деліктів
в
інформаційних
правовідносинах.
109. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо
галузей права.
110. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).
111. Адміністративні правопорушення у сфері інформаційних відносин
та відповідальність за них.
112. Дисциплінарна
відповідальність
як
засіб
забезпечення
інформаційної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях.
113. Цивільно-правовий захист інформаційних відносин. Цивільноправова відповідальність за порушення договірних зобов’язань
та заподіяння шкоди в інформаційних відносинах.
114. Поняття та види злочинів, пов’язаних з інформаційними
відносинами. Особливості об’єкта і предмета злочинів,
пов’язаних з інформаційними відносинами.
115. Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів.
116. Загальна
характеристика
Конвенції
по
боротьбі
з
кіберзлочинністю 2001 року.
117. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання.
118. Загальні засади бібліотечної справи. Обов’язки та права читачів
та бібліотек.
119. Поняття архівної діяльності та система архівних установ.
Зберігання та користування архівними документами.
120. Обов’язковий
примірник
документів.
Національний
інформаційний фонд України.
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ПОРЯДОК І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій,
семінарських (практичних, лабораторних), перевірки виконання
індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня
засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни.
Під час проведення лекцій застосовуються такі методи контролю,
як усне опитування студентів з питань, визначених планом лекцій та
пов’язаних з матеріалом попередніх лекцій, дискусійне обговорення
проблемних питань з теми лекції та інше.
Під час проведення семінарських занять застосовуються такі
методи контролю, як усне та письмове опитування студентів з питань,
визначених планом семінарських занять, дискусійне обговорення
проблемних питань з теми заняття, письмове складання студентами
тестів, відповідь у письмовій формі на індивідуальне теоретичне
завдання, письмове виконання індивідуального практичного завдання
(господарсько-договірні ситуації), розв’язок термінологічних завдань
(зокрема, кросвордів) тощо. Завдання можуть виконуватися як
індивідуально, так і «малими групами» (у такому випадку бали
виставляються відповідно до внеску кожного студента, а у разі, якщо
його встановити неможливо – в однаковому для всіх розмірі за
результатами виконання завдання).
Поточний контроль виконання студентами індивідуальних і
домашніх завдань здійснюється за допомогою перевірки виконаних
завдань (у письмовій, електронній чи іншій формі).
Поточний контроль, який застосовується під час проведення
поточних модульних робіт, здійснюється шляхом перевірки
виконання відповідних тестів в письмовій формі або за допомогою
програмного забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього
процесу, шляхом перевірки виконання практичних ситуацій в
письмовій формі тощо.
Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт
на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи
оцінюються за допомогою національної шкали оцінок (за 5бальною шкалою) та з допомогою відсоткових коефіцієнтів
перетворюється у підсумкову оцінку поточної роботи за 60-бальною
шкалою.
Критерії оцінювання усної відповіді студента
на семінарському (практичному) занятті
5 балів – вичерпна й глибока відповідь на питання семінарського
(практичного) заняття. Студент виявив всебічне, систематичне й
глибоке знання матеріалу, опрацював основну та додаткову літературу
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з теми, рекомендовану планом. Доповідає активно й упевнено, не
прив’язаний до конспекту. Відповідь вирізняється багатством і
точністю використаних термінів. Матеріал викладається послідовно й
логічно. У розумінні та викладі навчального матеріалу студент
виявляє науковий підхід і творчі здібності. Після завершення доповіді
відповідає на всі запитання викладача та товаришів (при цьому
викладач має право поставити до трьох коротких запитань за темою
заняття загалом, а не лише з питання, яке висвітлював студент) .
4 бали – студент виявляє достатньо повне знання матеріалу, не
припускається у відповіді суттєвих неточностей, засвоїв основну
літературу, рекомендовану викладачем у плані семінарського
(практичного) заняття. Дає відповіді на запитання викладача та
одногрупників. Часто звертається до конспекту.
3 бали – студент виявляє знання матеріалу в обсязі, достатньому для
подальшого навчання й роботи за спеціальністю. Доповідач прикутий
до конспекту, припускається помилок. Матеріал частково розкриває
проблему. Студент відповідає на поставлені запитання з помилками,
однак спроможний зі сторонньою допомогою виправити їх.
2 бали – студент відповідає, читаючи з конспекту (ксерокопії), без
допомоги якого матеріалом володіє недостатньо, допускає принципові
помилки. Матеріал не розкриває проблему. Студент відповідає на
поставлені запитання тільки зі сторонньою допомогою.
1 бал – студент читає з конспекту. Розкриває проблему поверхово чи
фрагментарно. На запитання викладачів та товаришів відповісти не може.
0 балів – відповіді немає або вона абсолютно не розкриває сутності
питання.
Отримані бали складають предметний та загальний рейтинг
студента.
Поточний модульний контроль роботи студента здійснюється
шляхом поєднання контролю поточної роботи студента та модульної
контрольної роботи, яку студенти складають після вивчення матеріалу
модулів (для дисципліни «Інформаційне право» їх три) у пропорціях
(60 на 40).
Відтак, результати поточного модульного контролю оцінюються
за 100-бальною шкалою. Ця оцінка є підсумковою, оскільки формою
підсумкового контролю є ПМК (залік).
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації.
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про
безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної
групи приймаються викладачем.
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Оцінювання самостійної роботи студента здійснюється шляхом
перевірки його робочого зошита, де виконуються завдання,
передбачені планом самостійної роботи, а також під час поточного
тестування чи співбесіди, під час яких викладач визначає загальний
рівень засвоєння студентом вузлових питань кожної з тем, винесених
на самостійне опрацювання (зокрема під час семінарських
(практичних) занять). Використання тестів для поточного контролю
дозволяє раціонально використовувати навчальний час і виключити
суб’єктивний підхід до оцінювання навчальних досягнень студента.
Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з
дисципліни «Інформаційне право» (написання есе, реферату, наукової
роботи чи підготовка презентації в аудиторії) є добровільним і дає
можливість отримати додаткові бали. Індивідуальна робота студента
може не дробитися на модулі, а виконуватися впродовж усього часу
вивчення дисципліни, що сприяє її інтегральному характеру, дозволяє
студентам глибше зосередитись на проблемі, яка їх цікавить.
Здобуття призових місць на конференціях, в олімпіадах, конкурсах
є підставою для нарахування додаткових балів відповідно до
наведеної шкали розподілу балів.
Для ґрунтовного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне
право» слід самостійно виконати всі дидактичні завдання, передбачені
її програмою та відповідним методичним забезпеченням (підготовка
словника основних понять і термінів, тезовий виклад відповідей на
теоретичні питання, письмове виконання практичних завдань для
самостійної роботи). У додатковому контролі засвоєння студентом
кожної з тем, винесених на самостійне опрацювання, потреби немає,
оскільки цю функцію виконує рубіжний контроль (модульна
контрольна робота). У ній рівномірно представлено весь навчальний
матеріал модуля.
Модульна контрольна робота (МКР) складається з різнорівневих
завдань, серед яких основну масу складають тестові. Тестові завдання
з курсу «Інформаційне право», орієнтовані на системну контекстну
інтерпретацію тієї чи іншої правової норми або конструкції,
функціонально спрямовані на розвиток професійного мислення.
Засвоєні студентом знання, якими він оперує, шукаючи правильну
відповідь на питання тестового завдання, є необхідною передумовою
виконання останнього, а не самоціллю тестування.
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Приклад побудови завдань для модульної
контрольної роботи
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Інформаційне право»
Варіант 2
1.

2.

3.

4.

5.

У перекладі з латинського information означає:
а) дослідження, з’ясування, пояснення;
б) ознайомлення, викладення, роз’яснення;
в) трактування, усвідомлення, ознайомлення;
г) компонування, з’ясування, викладення.
Назвіть чотири специфічних види правового регулювання суспільного
обігу інформації:
а) закритий, обмежений, відкритий, вільний;
б) вільний, особливий, таємний, безперешкодний;
в) обмежений, фаховий, спеціальний, додатковий;
г) прихований, вільний, особливий, відкритий.
Закон України «Про інформацію» виділяє два типи запитів про надання
інформації:
а) інформаційний запит щодо доступу до правової інформації та доступ
до конфіденційної інформації;
б) інформаційний запит щодо виборчого процесу та запит щодо
надання письмової або усної інформації;
в) інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів та
запит щодо надання письмової або усної інформації;
г) інформаційний запит щодо конфіденційної та службової інформації.
Інформаційний тероризм це:
а) незаконні дії щодо безпеки держави та суспільства;
б) терористичні дії в контексті інформаційної безпеки;
в) правопорушення пов’язані з комп’ютерними мережами;
г) протиправна, винна діяльність спрямована на інформаційну безпеку держави.
Персональними даними згідно законодавства визнають:
а) адреса проживання, стать, релігійність;
б) національність, сімейний стан, адреса, місце і дата народження;
в) освіта, стан здоров’я, особисті контакти, паспортні дані;
г) місце роботи, освіта, адреса проживання, прибутки.
Дайте визначення понять:
1. інформаційне право
2. відомості
3. доступ до інформації
Теоретичні питання:
1. Місце інформаційного права в системі права України.
2. Загальна характеристика інформаційно-правових норм.
Провідний викладач – доц. Кульчій О. О.
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Підсумковий контроль
Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни «Інформаційне право»
дорівнює загальній оцінці за поточний модульний контроль (формою
контролю є залік (ПМК) ). Оскільки робочим навчальним планом при
вивченні матеріалу навчальної дисципліни «Інформаційне право» у
семестрі навчального року передбачено виконання трьох поточних
модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний контроль
визначається як середньоарифметична за формулою:
(М1*К1+М2*К2+..+МnКn)/n,
де n – кількість модулів;
М1, М2 – модуль 1, модуль 2;
К1, К2 – коефіцієнт кількості годин, відведених на модуль (у
разі їх непропорційності), сума усіх коефіцієнтів = 1
Приклади розрахунку загальної підсумкової оцінки
при підсумковій формі контролю у вигляді заліку (ПМК)
Загальна
ВаріОцінка Оцінка
Оцінка
підсумкоанти
за
за
за ПМК 1
ва оцінка
приклаПМК 2 ПМК 3
(К1=0,47)
за 100-ою
дів
(К2=0,24) (К2=0,29)
шкалою
Приклад
95
89
90
1.
92,11= 92
(із коеф.) 44,65
21,36
26,1
(сума)
92,11
Приклад
90
85
90
2.
88,8= 89
(із коеф.)
42,3
20,4
26,1
(сума)
88,8
Приклад
68
75
64
3.
68,52= 69
(із коеф.) 31,96
18
18,56
(сума)
68,52
Приклад
50
64
59
4.
(із коеф.)
23,5
15,36
17,11 55,97= 56
(сума)

55,97

Загальна
підсумкова
оцінка за
нац.
шкалою

Загальна
підсумкова оцінка
за ECTS

Відмінно

A

Добре

В

Задовільно

D

Незадовільно з можливістю
повторного
складання

FX

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання
навчальної роботи протягом семестру до загальної оцінки за поточний
модульний контроль можуть бути використані коефіцієнти мотивації.
Рішення про використання коефіцієнтів мотивації приймаються на
засідання кафедри на кожен навчальний рік. Рішення про
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безпосереднє застосування коефіцієнтів мотивації до студентів певної
групи приймаються викладачем.
Кількість балів (від 0 до 100 балів) вноситься до екзаменаційної
відомості і є основою для визначення загальної успішності студента з
навчальної дисципліни «Інформаційне право» права».
Порядок перескладання іспиту з дисципліни «Інформаційне право»
визначається відповідними положеннями ПУЕТ.
Шкала нарахування підсумкових балів
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та
шкалу ECTS здійснюється в такому порядку.
Оцінка за бальною
Оцінка
Оцінка за
шкалою, що
за шкалою
чотирибально
використовується
ECTS*
ю шкалою
в ПУЕТ
A

90–100

B

82–89

C

74–81

D

64–73

E

60–63

FX

35–59

F

1–34

Якісні критерії
оцінки знань

Глибокі знання,
можлива незначна
кількість помилок
Міцні знання з
4 (добре)
можливими
кількома помилками
Непогані знання, але
3 (задовільно) є значна кількість
недоліків
2
Недостойні знання,
(незадовільно)
слабо засвоєний
з можливістю матеріал, невміння
повторного самостійно викласти
складання
його зміст
2
Невміння осмислити
(незадовільно)
зміст теми і
з обов’язковим
публічно
повторним
чи письмово
вивченням
представити його
дисципліни
5 (відмінно)

ECTS * – Європейська кредитно-трансферна та акумулююча система.
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Система нарахування додаткових балів за видами робіт
з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційне право»
Форма
роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських,
міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових
виданнях.
6. Оформлення сценарного плану
дидактичної гри

Бали
10-30

10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15

20
10-20
*

* За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не
більше 30 балів.
Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за
вивчення навчальної дисципліни, але не загальна підсумкова оцінка не
може перевищувати 100 балів.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
АБОНЕНТ – споживач телекомунікаційних послуг, який отримує
телекомунікаційні послуги на умовах договору, котрий передбачає
підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або
користуванні, до телекомунікаційної мережі.
АВТЕНТИФІКАЦІЯ –
процедура встановлення належності
користувачеві інформації в системі пред’явленого ним ідентифікатора.
АВТОМАТИЗОВАНА
ІНФОРМАЦІЙНА
СИСТЕМА –
інформаційна система, що реалізована на базі обчислювальної техніки
та інших організаційно-технічних засобів.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА (АС) – організаційно-технічна
система, що реалізує інформаційну технологію й об’єднує засоби
обчислювальної техніки й зв’язку, методи й процедури, програмне
забезпечення, фізичне середовище, персонал і інформацію, яка
обробляється.
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА – система, що реалізує
інформаційну технологію виконання встановлених функцій за
допомогою персоналу і комплексу засобів автоматизації.
АВТОМАТИЗОВАНИЙ
ДОКУМЕНТООБІГ –
документообіг
паперових документів, у якому операції, що не вимагають
власноручного підпису, виконуються за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення.
АВТОР – фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.
АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ – питання, з яких громадянин або
юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад,
роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні
своїх професійних обов’язків.
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ – звернення до адміністративного
суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових
відносинах.
АДРЕСА МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ – визначений чинними в Інтернеті
міжнародними
стандартами
цифровий
та/або
символьний
ідентифікатор доменних імен в ієрархічній системі доменних назв.
АДРЕСАНТ ДОКУМЕНТА – установа або особа, яка посилає
документ.
АДРЕСАТ – юридична або фізична особа, якій адресується
поштове відправлення, телеграфне чи інше повідомлення.
АНТИВІРУСНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАСІБ (АВПЗ) – програмне
забезпечення, яке призначене для захисту об’єктів/ресурсів ІТС від
ушкодження комп’ютерними вірусами.
АРХІВ – організація, що здійснює інформаційну діяльність,
головною метою якої є комплектування та зберігання фонду архівних
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документів (несучасних документів, що мають незмінну цінність) і
видача їх користувачам відповідно до їх інформаційних потреб.
(АРХІВНА) КОЛЕКЦІЯ – архівний фонд, який містить сукупність
окремих документів, що утворюються в результаті діяльності одного
або кількох фондоутворювачів, об’єднаних між собою за однією або
декількома ознаками.
АРХІВНА УСТАНОВА, АРХІВ, АРХІВНИЙ ПІДРОЗДІЛ,
АРХІВНИЙ ВІДДІЛ – відповідно установа чи структурний підрозділ,
що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання
відомостей, що в них містяться, та формування Національного
архівного фонду і/або здійснює управління, науково-дослідну та
інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.
АРХІВНЕ ПРАВО – встановлена законодавчими та іншими
нормативно- правовими актами сукупність норм і правил, що
регламентують діяльність архівних установ.
АРХІВНИЙ ДОКУМЕНТ – документ незалежно від його виду,
виду матеріального носія інформації, місця, часу створення і місця
зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати
функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає
зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави
або цінність для власника також як об’єкт рухомого майна (Закон
України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», ст.
1);
АРХІВНИЙ ФОНД – облікова і класифікаційна одиниця
Національного архівного фонду України, що являє собою частину
документального фонду, який прийнятий на державне зберігання, або
сформовану в архіві відокремлену сукупність документів історично і
(або) логічно пов’язаних між собою.
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ ТВІР – твір, що фіксується на певному
матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному
диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів
(зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають
(закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і
без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою
того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо),
на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою
певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є
кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайд-фільми тощо,
які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними),
неігровими чи іншими
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ (ЕЛЕКТРОННИЙ) ЗАСІБ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ – організація, яка надає для масового приймання
споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді
електричних сигналів і прийняту за допомогою побутових
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електронних пристроїв. Аудіовізуальними засобами масової
інформації є: радіомовлення, телебачення, кіно, звукозапис,
відеозапис тощо.
БАЗА ДАНИХ – (компіляція даних) сукупність творів, даних або
будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі
електронній, підбір і розташування складових частин якої та її
упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є
доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою
спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів
(комп’ютера) чи інших засобів.
БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ – інформація щодо діяльності та
фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі
обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при
наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної
чи моральної шкоди клієнту.
БЕЗПЕКА
ІНФОРМАЦІЇ –
захищеність
інформації
від
несанкціонованих дій (випадкових чи навмисних), що призводять до
модифікації, розкриття чи зруйнування даних.
БЕЗПЕКА
ДАНИХ
АВТОМАТИЗОВАНОЇ
СИСТЕМИ –
властивість організації доступу до даних, що забезпечує їх захист від
несанкціонованого використання, навмисного чи ненавмисного
спотворення або руйнування.
БЕЗПЕКА МЕРЕЖІ – заходи, які захищають інформаційну мережу
від несанкціонованого доступу, випадкового або навмисного
втручання в нормальні дії або намагань руйнування її компонентів.
Безпека інформаційної мережі включає захист обладнання,
програмного забезпечення, даних і персоналу.
БЕЗПЕКА УРЯДОВОГО АБО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
(СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ) – стан зв’язку (системи зв’язку), за якого
забезпечується запобігання можливому витоку інформації, що
передається в системі зв’язку (порушення режимів роботи системи
зв’язку).
БІБЛІОТЕКА –
бібліотечно-бібліографічний,
культурнопросвітницький і науково- допоміжний соціальний інститут, що
забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документальноінформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації)
, які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства,
сприяють піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу
суспільства..
БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ – розгалужена мережа
бібліотек різних видів, заснованих на державній (загальнодержавній
та комунальній), колективній чи приватній формах власності.
БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА – складова частина інформаційної,
виховної, культурно-освітньої діяльності, що включає комплекс
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державних, громадських, наукових та практичних заходів, які
забезпечують організацію діяльності бібліотек, їх науково-дослідну і
методичну роботу, а також підготовку бібліотечних фахівців.
БІБЛІОТЕЧНИЙ
ФОНД –
сукупність
документальноінформаційних ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних
матеріалів, інших носіїв інформації).
ВЕБ-САЙТ – сукупність програмних та апаратних засобів з
унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними
ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і
забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих
інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу
Інтернет.
ВИДАВЕЦЬ
ДРУКОВАНОГО
ЗАСОБУ
МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ – суб’єкт підприємницької діяльності, який здійснює
функції матеріально-технічного забезпечення видання друкованого
засобу масової інформації, на підставі пред’явлення засновником
(співзасновниками) свідоцтва про його державну реєстрацію і
укладеного між ними договору.
ВИДАННЯ – множина всіх примірників документа, видрукуваних
з одного типографського набору чи з одного примірника, який
використовувався як зразок.
ВИДАННЯ
(ПОЛІГРАФІЧНЕ) –
друкований
виріб,
що
призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації,
пройшов редакційно-видавниче оброблення, поліграфічно самостійно
оформлений та має вихідні відомості.
ВИДІЛЕННЯ РАДІОЧАСТОТ – надання відповідним записом у
Плані використання радіочастотного ресурсу України права
використовувати певні смуги радіочастот для застосування в Україні
визначених цим Планом радіотехнологій.
ВИКОНАВЧИЙ ДОГОВІР – договір, укладений між державним
органом, органом місцевого самоврядування, підприємством,
установою чи організацією України та уповноваженим суб’єктом
іноземної сторони, відповідно до якого здійснюється передача
секретної інформації.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ – задоволення інформаційних
потреб громадян, юридичних осіб і держави.
ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ –
одержання, збирання, створення, поширення, використання і
зберігання інформації про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, задоволення інформаційних
потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих органів.
ВИТОК ІНФОРМАЦІЇ – результат дій, внаслідок яких інформація
в
інформаційних,
телекомунікаційних
та
інформаційно169

телекомунікаційних системах стає відомою чи доступною фізичним
та/або юридичним особам, що не мають права доступу до неї.
ВІДЕОГРАМА – відеозапис на відповідному матеріальному носії
(магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання
або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без
нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до
аудіовізуального твору.
ВІДЕОДОКУМЕНТ – аудіовізуальний документ на стрічковому чи
дисковому носії, який містить інформацію, зафіксовану за допомогою
відео звукозапису.
ВІДКРИТА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ВАЖЛИВА ДЛЯ ДЕРЖАВИ –
важлива для особи, суспільства і держави відкрита інформація
незалежно від того, де вона циркулює, порушення цілісності або
доступності якої може спричинити матеріальні збитки державі.
ВІДМОВА У ДОСТУПІ ДО ДОКУМЕНТА – відповідь на запит,
яка мотивує неможливість видати документ або його копію для
користування.
ВІДНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ –
процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць)
рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей
до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності
шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній
безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї
інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю,
та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього.
ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ – офіційна відповідь архіву на запит, в
якому вказується на відсутність у документах архіву потрібних
заявникові відомостей або на неможливість розшуку необхідних
документів.
ВЛАСНИК ІНФОРМАЦІЇ – фізична або юридична особа, якій
належить право власності на інформацію і яка використовує та
розпоряджається нею, визначає правила обробки інформації та
доступу до неї, а також встановлює щодо неї інші умови.
ВЛАСНИК ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЇ – фізична або юридична
особа, яка набула права власності на телерадіоорганізацію або на
частку її статутного фонду шляхом заснування чи в інший
передбачений законодавством спосіб.
ГАЗЕТА – періодичне видання у вигляді одного чи декількох
аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, призначене
для широкого кола осіб, яке є джерелом письмової інформації про
поточні події, пов’язані з внутрішніми справами, міжнародними
проблемами, політикою тощо.
ГРИФ ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ – позначка, що проставляється на
носії інформації з обмеженим доступом або у супровідній
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документації до нього та засвідчує ступінь обмеження доступу до
інформації.
ГРИФ СЕКРЕТНОСТІ – реквізит матеріального носія секретної
інформації, що засвідчує ступінь секретності даної інформації.
ДАНІ – інформація, яка подана у формі, придатній для її
оброблення електронними засобами (Закон України «Про електронні
документи та електронний документообіг», ст. 1);
ДАНІ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ – будь-яка інформація, яка
стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути
конкретно визначеною.
ДЕРЖАВНА АРХІВНА УСТАНОВА – архівна установа, що
здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету
України.
ДЕРЖАВНА БІБЛІОТЕКА – бібліотека загальнодержавного
значення, що здійснює бібліотечне, бібліографічне, інформаційне
обслуговування користувачів і виконує функцію всеукраїнського
науково-дослідного, методичного та організаційного центру бібліотек
відповідної галузі або категорій користувачів.
ДЕРЖАВНА ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА – сукупність основних
напрямів і способів діяльності держави по одержанню, використанню,
поширенню та зберіганню інформації.
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ –
сукупність правових, економічних, соціальних, організаційних та
інших заходів державного сприяння зміцненню і розвитку
інформаційної галузі, її інфраструктури.
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА УРЯДОВОГО ЗВ’ЯЗКУ – система
спеціального зв’язку, яка призначена для забезпечення управління
державою в мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а
також у разі виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечує
додержання вимог законодавства з питань захисту інформації, яка
містить державну таємницю.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИКА – централізована система збирання,
опрацювання, аналізу, поширення, збереження, захисту та
використання статистичної інформації.
ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність дій,
пов’язаних з проведенням державних статистичних спостережень та
наданням інформаційних послуг, спрямована на збирання,
опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання
статистичної інформації, забезпечення її достовірності, а також
удосконалення статистичної методології.
ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ (СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ) – вид
таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони,
економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та
охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди
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національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому
Законом України «Про державну таємницю», державною таємницею і
підлягають охороні державою.
ДЕРЖАВНИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД УКРАЇНИ – фонди
бібліотек, взаємопов’язаних координованим комплектуванням,
єдиним довідковим апаратом, системою депозитарного зберігання,
перерозподілу і взаємовикористання фондів.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ – передбачені або встановлені Законом
носії інформації: документи та інші носії інформації, які являють
собою матеріальні об’єкти, що зберігають інформацію, а також
повідомлення засобів масової інформації, публічні виступи.
ДОКУМЕНТ –
передбачена
законом
матеріальна
форма
одержання, зберігання, використання і поширення інформації шляхом
фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому
носієві.
ДОМЕН – частина ієрархічного адресного простору мережі
Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується
групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.
ДОМЕН.UA – домен верхнього рівня ієрархічного адресного
простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн
відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного
простору українського сегмента мережі Інтернет
ДОМЕН ДРУГОГО РІВНЯ – частина адресного простору мережі
Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій
мережі.
ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – надання повноважною
посадовою особою дозволу громадянину на ознайомлення з
конкретною секретною інформацією та провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, або ознайомлення з конкретною
секретною інформацією та провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, цією посадовою особою відповідно до її
службових повноважень.
ДРУКОВАНІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ЗМІ) –
періодичні друковані видання (преса), газети, журнали, бюлетені тощо
і разові видання з визначеним тиражем.
ЕКОЛОГІЧНА
ІНФОРМАЦІЯ –
інформація
про
стан
навколишнього природного середовища; будь-яка інформація в
письмовій, аудіовізуальній, електронній чи будь-якій іншій
матеріальній формі про: a) стан складових навколишнього
середовища, таких як повітря й атмосфера, вода, ґрунт, земля,
ландшафт і природні об’єкти, біологічні різноманіття та його
компоненти, включаючи генетично змінені організми, та взаємодію
між цими складовими; b) фактори, такі як речовини, енергія, шум і
випромінювання, а також діяльність або заходи, включаючи
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адміністративні заходи, угоди в галузі навколишнього середовища,
політику, законодавство, плани і програми, що впливають або можуть
впливати на складові навколишнього середовища, зазначені вище в
підпункті a) і аналіз затрат і результатів та інший економічний аналіз
та припущення, використані в процесі прийняття рішень з питань, що
стосуються навколишнього середовища; c) стан здоров’я та безпеки
людей, умови життя людей, стан об’єктів культури і споруд тією
мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складових
навколишнього середовища або через ці складові, фактори, діяльність
або заходи, зазначені в підпункті b).
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА – розподілена інформаційна система,
що дозволяє надійно зберігати і ефективно використовувати
різнорідні колекції електронних документів (текст, графіка, аудіо,
відео і т.і.) завдяки глобальним мережам передачі даних в зручному
для кінцевого користувача вигляді.
ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ – електронний документ (група
електронних документів), який пройшов редакційно-видавничу
обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді та
має вихідні дані.
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ – впорядковане накопичення документів у
запам’ятовувальному пристрої ЕОМ для тривалого зберігання чи для
копіювання (наприклад, нагромаджені дані різних варіантів
документів).
ЕЛЕКТРОННИЙ БАНКІВСЬКИЙ ДОКУМЕНТ – електронний
документ, що використовується в банківській діяльності, формат,
обов’язкові реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам
законодавства.
ЕЛЕКТРОННИЙ ГАМАНЕЦЬ – платіжний додаток платіжної
картки, кошти за операціями з яким обліковуються на
консолідованому картрахунку емітента, і який дозволяє його
держателю в межах установленого ліміту виконувати платіж за товари
(послуги) без уведення персонального ідентифікаційного номера
(ПІН).
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ – документ, інформація в якому
зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові
реквізити документа; сукупність даних в пам’яті ЕОМ, які призначені
для сприйняття людиною з допомогою відповідних програмних і
апаратних засобів.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ (ОБІГ ЕЛЕКТРОННИХ
ДОКУМЕНТІВ) – сукупність процесів створення, оброблення,
відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та
знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту
одержання таких документів; система програмно-технічних,
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організаційних та нормативно- методичних засобів для автоматизації
роботи з електронними документами на основі інформаційних
технологій у процесі здійснення управлінських дій.
ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС – обов’язковий реквізит електронного
документа, який використовується для ідентифікації автора та/або
підписувача
електронного
документа
іншими
суб’єктами
електронного документообігу.
ЖУРНАЛ – періодичне видання у вигляді блока скріплених у
корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в
обкладинці або оправі.
ЖУРНАЛІСТ – творчий працівник, який професійно збирає,
одержує, створює і займається підготовкою інформації для засобів
масової інформації, виконує редакційно-посадові службові обов’язки
в засобі масової інформації (в штаті або на позаштатних засадах)
відповідно до професійних назв посад (роботи) журналіста, які
зазначаються в державному класифікаторі професій України (Закон
України «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», ст. 25).
ЖУРНАЛІСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА – творчий
працівник, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для
інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи
інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням.
ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ
(УНІВЕРСАЛЬНІ)
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – мінімальний набір визначених
Законом «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний
усім споживачам на всій території України.
ЗАГРОЗА ДЛЯ СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – передумови витоку,
можливості блокування чи порушення цілісності секретної
інформації.
ЗАПИТ – документ установленої уповноваженим органом форми,
який подається адміністратору і на підставі якого формується довідка
з Реєстру.
ЗАПИТ ЩОДО НАДАННЯ ПИСЬМОВОЇ АБО УСНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ – звернення з вимогою надати письмову або усну
інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та
судової влади України, їх посадових осіб з окремих питань.
ЗАПИТУВАЧ – юридична або фізична особа, яка подає запит на
отримання статистичної інформації органам державної статистики
ЗАСІБ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ –
програмний, апаратно-програмний та апаратний засоби, призначені
для криптографічного захисту інформації.
ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ЧИ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ – засіб масової
інформації, засновником (співзасновником) якого є орган державної
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влади або орган місцевого самоврядування і який повністю або
частково утримується за рахунок державного чи місцевих бюджетів.
ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕРОТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ –
засіб масової інформації, в якому систематично експлуатується
інтерес до сексу, а сексуальна тематика є провідною.
ЗАСОБИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ – телекомунікаційні
мережі, поштовий зв’язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема
Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на
відстані.
ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – засоби криптографічного
захисту, криптографічні системи, засоби технічного захисту
інформації загального призначення; програмно-технічні засоби, які
забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих
дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення на
етапі їх передавання електронною поштою Національного банку
України.
ЗАСОБИ
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ –
електронні
обчислювальні
машини, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення,
інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і
мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних
технологій.
ЗАСОБИ КРИПТОГРАФІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ –
засоби шифрування інформації; засоби виготовлення ключових даних
або ключових документів та управління ключовими даними, що
використовуються в засобах криптографічного захисту інформації;
засоби захисту від нав’язування неправдивої інформації або захисту
від несанкціонованої модифікації, що реалізують алгоритми
криптографічного перетворення інформації; засоби захисту інформації
від несанкціонованого доступу (у тому числі засоби розмежування
доступу до ресурсів електронно-обчислювальної техніки), у яких
реалізовані алгоритми криптографічного перетворення інформації.
ЗАСОБИ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ – поштові пристрої та
обладнання, транспортні засоби поштового зв’язку, поштові марки,
марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в
будівлях), що використовуються для надання послуг поштового
зв’язку.
ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ – технічні
засоби, основне функціональне призначення яких – захист інформації
від загроз витоку, порушення цілісності та блокування; технічні
засоби, у яких додатково до основного призначення передбачено
функції захисту інформації; засоби, що призначені, спеціально
розроблені або пристосовані для пошуку закладних пристроїв, які
створюють загрозу для інформації, або контролю ефективності
технічного захисту інформації.
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ЗАСОБИ ТЕХНІЧНОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ – засоби захисту інформації, при створенні яких не
передбачалося використання їх виключно під час упровадження
заходів з технічного захисту інформації на конкретному об’єкті
інформаційної
діяльності,
у
конкретній
інформаційній,
телекомунікаційній, інформаційно- телекомунікаційній системі.
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – сукупність організаційно-технічних
заходів і правових норм для запобігання заподіянню шкоди інтересам
власника інформації чи автоматизованої системи та осіб, які
користуються інформацією; сукупність методів і засобів, що
забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за
умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру,
реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і
користувачам інформації.
ЗНАННЯ – сукупність фактів, закономірностей, відношень та
евристичних правил, що відображає рівень обізнаності з проблемами
деяких предметних галузей
ІНТЕРНЕТ – всесвітня інформаційна система загального доступу,
яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на
Інтернет- протоколі, визначеному міжнародними стандартами;
глобальна (всесвітня) множина незалежних комп’ютерних мереж,
з’єднаних між собою для обміну інформацією по стандартних
відкритих протоколах.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ –
сукупність
взаємопов’язаних
організаційних, правових, політичних, соціально-економічних,
науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства
на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем,
мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на
основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної
техніки.
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА – стан захищеності життєво
важливих інтересів людини, суспільства і держави, при якому
запобігається нанесення шкоди через: неповноту, невчасність та
невірогідність інформації, що використовується; негативний
інформаційний
вплив;
негативні
наслідки
застосування
інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження,
використання і порушення цілісності, конфіденційності та доступності
інформації».
ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА – дії, вжиті для досягнення
інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації,
процесам, що їх засновано на інформації та інформаційним системам
супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів,
що їх засновано на інформації та інформаційних систем.
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ІНФОРМАЦІЙНА ДІЄЗДАТНІСТЬ – визначена інформаційним
законодавством юридична можливість суб’єкта інформаційних
правовідносин здійснювати свої інформаційні права й обов’язки,
реалізуючи яку (можливість) він здатний бути активним учасником
інформаційних відносин.
ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ – сукупність дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і
держави; постійне та систематичне збирання та оброблення записаної
інформації з метою її зберігання, пошуку, використання чи
пересилання, що виконуються якою-небудь особою чи організацією
ІНФОРМАЦІЙНА ПОСЛУГА – здійснення у визначеній законом
формі інформаційної діяльності по доведенню інформаційної
продукції до споживачів з метою задоволення їх інформаційних
потреб.
ІНФОРМАЦІЙНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ – здатність суб’єкта
інформаційних правовідносин мати інформаційні права та набувати
своїми діями суб’єктивні інформаційні права і обов’язки, які
складають зміст інформаційних правовідносин.
ІНФОРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ – матеріалізований результат
інформаційної
діяльності,
призначений
для
задоволення
інформаційних потреб громадян, державних органів, підприємств,
установ і організацій.
ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА – сфера економіки, що займається
виробництвом, обробкою, зберіганням і розповсюдженням інформації
і знань. Сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, яка
збирає, формує, розповсюджує і використовує інформацію, а також
системи регулювання суспільних відносин, які при цьому виникають.
ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО – зареєстрований як юридична
особа суб’єкт інформаційної діяльності, що діє з метою надання
інформаційних послуг.
ІНФОРМАЦІЙНЕ
СУСПІЛЬСТВО –
концепція
постіндустріального суспільства; нова історична фаза розвитку
цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і
знання; щабель в розвитку сучасної цивілізації, що характеризується
збільшенням ролі інформації і знань в житті суспільства, зростанням
долі інфокомунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому
внутрішньому продукті, створенням глобального інформаційного
простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей,
їх доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх
соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і
послугах.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ
ЗАПИТ –
записаний
природною
чи
інформаційною мовою текст, що виражає деяку інформаційну
потребу.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ ЩОДО ДОСТУПУ ДО ОФІЦІЙНИХ
ДОКУМЕНТІВ – звернення з вимогою про надання можливості
ознайомлення з офіційними документами. Запит може бути
індивідуальним або колективним. Він подається у письмовій формі.
Громадянин має право звернутися до державних органів і вимагати
надання будь-якого офіційного документа, незалежно від того,
стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків
обмеження доступу, передбачених цим Законом.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН – навмисні дії, спрямовані на
розкрадання або руйнування інформації в інформаційних системах і
мережах, які виходять з корисливих або хуліганських мотивів.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОСЛУГИ – здійснення органами
виконавчої влади у визначеній законом формі інформаційної
діяльності з доведення інформаційної продукції в електронному
вигляді до відома споживачів з метою задоволення їх інформаційних
потреб у державних (адміністративних) послугах.
ІНФОРМАЦІЯ – 1) документовані або публічно оголошені
відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі
та навколишньому природному середовищі; 2) документовані або
публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають
місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі;
3) відомості, подані у вигляді сигналів, знаків, звуків, рухомих або
нерухомих зображень чи в інший спосіб; 4) знання, що розглядаються
в аспекті комунікації; 5) відомості про суб’єкти, об’єкти, явища та
процеси.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСОБУ – сукупність документованих або
публічно оголошених відомостей про особу. Основними даними про
особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний
стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце
народження.
КАНАЛ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ – сукупність технічних засобів,
призначених для перенесення електричних сигналів між двома
пунктами телекомунікаційної мережі, і який характеризується смугою
частот та/або швидкістю передачі.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ – відомості, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи
юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до
передбачених ними умов.
КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ – властивість інформації бути захищеною
від несанкціонованого ознайомлення.
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – вид захисту
інформації, що реалізується шляхом перетворення інформації з
використанням
спеціальних
(ключових)
даних
з
метою
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приховування/відновлення змісту інформації, підтвердження її
справжності, цілісності, авторства тощо.
КРИПТОГРАФІЯ – різновид письма, відомий обмеженому колу
осіб і призначений для збереження таємниці зафіксованої мовної
інформації.
ЛІЦЕНЗІЯ НА МОВЛЕННЯ – документ державного зразка, який
видається Національною радою України з питань телебачення і
радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов
ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення,
мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж
МАСОВА ІНФОРМАЦІЯ – публічно поширювана друкована та
аудіовізуальна інформація.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – документовані або
публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні
досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науководослідної,
дослідно-конструкторської,
проектно-технологічної,
виробничої та громадської діяльності.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
РАДІОМОВЛЕННЯ – конституційний, постійно діючий колегіальний
орган, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів
України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних
повноважень, передбачених цими законами.
НАЦІОНАЛЬНА
СИСТЕМА
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ – організаційно-правова структура, за допомогою якої
формується державна інформаційна політика, а також здійснюється
координація робіт по створенню, користуванню, зберіганню та
поширенню національних ресурсів науково-технічної інформації з
урахуванням інтересів національної безпеки.
НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД – сукупність архівних
документів, що відображають історію духовного і матеріального
життя Українського народу та інших народів, мають культурну
цінність і є надбанням української нації.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ – документ, який встановлює
правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності
або їх результатів.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ – офіційний письмовий
документ, прийнятий уповноваженим на це суб’єктом нормотворення
у визначеній законодавством формі та за встановленою
законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних
відносин, що містить норми права, має неперсоніфікований характер і
розрахований на неодноразове застосування. Прийняття нормативноправових актів у вигляді листів і телеграм не допускається.
НОСІЙ ІНФОРМАЦІЇ – матеріальний об’єкт, використаний для
закріплення, зберігання та передавання мовної, звукової і/або
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зображувальної інформації; фізичне тіло, яке використовується під час
запису для збереження в ньому або на його поверхні сигналів
інформації. Основні типи носіїв інформації: паперовий; механічний;
магнітний (магнітна стрічка, магнітний диск, магнітний домен);
фототермічний; твердотільний накопичувач.
НОУ-ХАУ – інформація, що отримана завдяки досвіду та
випробуванням, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день
укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто
важливою та корисною для виробництва продукції та/або надання
послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб
можливо
було
перевірити
її
відповідність
критеріям
незагальновідомості та істотності
ОБ’ЄКТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН – документована або
публічно оголошувана інформація про події та явища в галузі
політики, економіки, культури, охорони здоров’я, а також у
соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах.
ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – інженерно-технічна
споруда (приміщення) з визначеною контрольованою зоною, де
здійснюється діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає
технічному захисту;
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПРИМІРНИК ДОКУМЕНТІВ – примірник
різних видів тиражованих документів, який передає його виробник на
безоплатній або платній основі юридичним особам, визначеним
Законом України «Про обов’язковий примірник документів».
ОХОРОНА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ – комплекс організаційноправових, інженерно-технічних, криптографічних та оперативнорозшукових заходів, спрямованих на запобігання розголошенню
секретної інформації та втратам її матеріальних носіїв.
ОХОРОННИЙ ДОКУМЕНТ – патент (деклараційний патент) на
винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент на
промисловий зразок, свідоцтво на знак для товарів і послуг, свідоцтво
про державну реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми,
свідоцтво про реєстрацію права на використання кваліфікованого
зазначення походження товарів.
ПЕРЕДАЧА СЕКРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – доведення до іноземної
сторони секретної інформації у будь-якому вигляді (тексти, знаки,
символи, образи, сигнали, технічні рішення, процеси тощо) шляхом
передачі, пересилання, ознайомлення тощо.
ПЕРІОДИЧНЕ ВИДАННЯ – серійне видання, що виходить через
визначені проміжки часу з постійним для кожного року числом
номерів (випусків), без повторів у змісті, однотипно оформленими,
нумерованими і/або датованими випусками, під одним і тим самим
заголовком.
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ПИСЬМОВА ВИМОГА – лист відповідного спеціального
підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо
надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади
фізичних і юридичних осіб із зазначенням законних підстав для цієї
вимоги за підписом керівника або особи, яка його заміщає в
установленому порядку, на фірмовому бланку та зареєстрований
належним чином.
ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ – розповсюдження, обнародування,
реалізація у встановленому законом порядку документованої або
публічно оголошуваної інформації.
ПРАВОВА ІНФОРМАТИКА – наукова галузь, що вивчає
закономірності інформаційних процесів, проблем створення,
впровадження й ефективного функціонування комп’ютеризованих
систем правової інформації і вироблення управлінських рішень,
інакше кажучи – це галузь дослідження проблем системної
інформатизації законотворчої, нормотворчої, правозастосовної,
правоохоронної, судової та правоосвітньої діяльності.
ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ – сукупність документованих або
публічно оголошених відомостей про право, його систему, джерела,
реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок,
правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ІНФОРМАЦІЮ – врегульовані законом
суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження
інформацією.
ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ (СУБ’ЄКТИВНЕ) – гарантована
державою можливість фізичних, юридичних осіб і держави
(державних органів) одержувати, використовувати, поширювати та
зберігати відомості, необхідні їм для реалізації своїх прав, свобод і
законних інтересів, здійснення завдань і функцій, що не порушує
права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси
юридичних осіб.
ПУБЛІЧНЕ ВИКОНАННЯ – подання за згодою суб’єктів
авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм,
передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та
іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за
допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в
ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми
особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї,
незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той
самий час або в різних місцях і в різний час.
РЕДАКТОР (ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР) ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ – керівник редакції, уповноваженим на те
засновником (співзасновниками), який призначається (обирається) на
посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником
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(співзасновниками) у статуті редакції відповідно до чинного
законодавства України про працю.
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ – дорадчий орган управління діяльністю
редакції друкованого засобу масової інформації, який створюється, діє
та припиняє свою діяльність відповідно до статуту редакції і
очолюється її редактором (головним редактором).
РЕЖИМ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ – передбачений правовими
нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання
інформації.
РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТІ – встановлений згідно з вимогами Закону
України «Про державну таємницю» та інших виданих відповідно до
нього нормативно- правових актів єдиний порядок забезпечення
охорони державної таємниці.
РЕКВІЗИТ ДОКУМЕНТА – обов’язковий інформаційний елемент
(зазначення автора, дати тощо), властивий певному виду офіційного
документа.
РОЗГОЛОШЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ – ознайомлення
іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що
відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну
таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому
порядку або стали відомі у зв’язку з виконанням службових
обов’язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди господарюючому
суб’єкту (підприємцю).
СВОБОДА СЛОВА – право кожного громадянина вільно і
незалежно збирати, зберігати, використовувати та поширювати будьяку відкриту за режимом доступу інформацію як особисто так і за
допомогою матеріальних носіїв та засобів поширення інформації.
СЕКРЕТНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, документ або матеріал,
що містить державну таємницю, зокрема військову, політичну,
економічну, наукову, технічну або будь- яку іншу інформацію, що
включена до переліку відомостей, що становлять державну таємницю,
погодженого відповідно до національного законодавства держав
Сторін, і втрата або несанкціоноване розкриття якої, може завдати
шкоди національній безпеці, економічним або політичним інтересам
держав Сторін.
СЛУЖБОВИЙ ТВІР – твір, створений автором у порядку
виконання службових обов’язків відповідно до службового завдання
чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.
СПАМ – не замовлені попередньо споживачами електронні
повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні
відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу
замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання
яких споживач не може припинити шляхом інформування про це
замовника чи відправника.
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК – передавання, випромінювання та/або
приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків
або повідомлень, які містять інформацію з обмеженим доступом, по
радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах з
використанням засобів криптографічного та/або технічного захисту
інформації з додержанням вимог законодавства щодо її захисту.
СТУПІНЬ СЕКРЕТНОСТІ – категорія, яка характеризує важливість
секретної інформації, ступінь обмеження доступу до неї та рівень її
охорони державою ("особливої важливості", "цілком таємно",
"таємно").
СУБ’ЄКТИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ – автор,
підписувач, адресат та посередник, які набувають передбачених
законом або договором прав і обов’язків у процесі електронного
документообігу.
СПОНСОРСТВО – участь фізичної або юридичної особи у
прямому чи опосередкованому фінансуванні програм з метою
сприяння популяризації свого імені, фірмового найменування,
торгової марки або іміджу цієї особи.
ТАЄМНА ІНФОРМАЦІЯ – інформація, що містить відомості, які
становлять державну та іншу передбачену законом таємницю,
розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА – комплекс технічних засобів
телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації,
комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового
тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо,
проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між
кінцевим обладнанням.
ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ – зареєстрована у встановленому
законодавством порядку юридична особа, яка на підставі виданої
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення
ліцензії на мовлення створює або комплектує та/чи пакетує
телерадіопрограми і/або передачі та розповсюджує їх за допомогою
технічних засобів мовлення.
ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ – вид захисту інформації,
спрямований на забезпечення за допомогою інженерно-технічних
заходів та/або програмних і технічних засобів унеможливлення
витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та
режиму доступу до інформації.
УРЯДОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – вид спеціального зв’язку, надання якого
забезпечується державною системою урядового зв’язку.
УТИЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ – використання документів як
вторинних матеріальних ресурсів.
УЧАСНИКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН – громадяни,
юридичні особи або держава, які набувають передбачених законом
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прав і обов’язків у процесі інформаційної діяльності. Основними
учасниками цих відносин є: автори, споживачі, поширювачі, зберігачі
(охоронці) інформації.
ЦЕНЗУРА – вимога, спрямована до засобу масової інформації,
журналіста, головного редактора, організації, що здійснює випуск
засобу масової інформації, його засновника (співзасновника), видавця,
розповсюджувача, попередньо узгоджувати інформацію, що
поширюється (крім випадків, коли така вимога йде від автора цієї
інформації чи іншого суб’єкта авторського права і (або) суміжних
прав на неї), та/або накладення заборони (крім випадків, коли така
заборона накладається судом) чи перешкоджання в будь-якій іншій
формі тиражуванню або поширенню інформації з боку органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб.
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