
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ 

„ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ” 

КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПМК (ЗАЛІКУ) 

з навчальної дисципліни ,,ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО” 

підготовки бакалавра спеціальності 081 «Право» 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено 

на засіданні кафедри 

правознавства 

31 травня 2016 року 

протокол № 10 

Зав. кафедри 

__________ проф. Лаврик Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 



Модуль 1. Загальні засади 
правового регулювання інформаційних відносин 

1. Поняття, зміст та сутність інформаційного права. 
2. Суспільні відносини, які регулюються інформаційним правом. Методи інформаційного 

права. 
3. Принципи інформаційного права. 
4. Система інформаційного права. 
5. Місце інформаційного права в системі права України. 
6. Загальна характеристика інформаційно-правових норм. 
7. Структура інформаційного законодавства. 
8. Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права та законодавства в Україні. 
9. Поняття, сутність, зміст інформаційних правовідносин. 
10. Класифікація інформаційних відносин, їх види. 
11. Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна база. 
12. Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх класифікація. 
13. Основні інформаційні права та обов’язки людини в Україні. Межі інформаційних прав 

людини. Сутність конституційного права на інформацію. Гарантії права на інформацію. 
14. Права та обов’язки інших суб’єктів інформаційних правовідносин. Інформаційний 

суверенітет держави та його гарантії. 
15. Інформаційна діяльність органів влади. Висвітлення діяльності органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в Україні. 
16. Поняття інформації як об’єкта інформаційних правовідносин. 
17. Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», «знання», «таємниця» та інших 

у суспільних правовідносинах. Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах. 
18. Види інформації. 
19. Джерела інформації. 
20. Інформаційні ресурси та інформаційні продукти. Інформаційні системи та процеси. 
21. Правовий статус інформації про фізичну особу. 
22. Поняття правового режиму інформації та його різновиди. 
23. Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з інститутом свободи слова. 
24. Режим вільного доступу до інформації (загальна характеристика). 
25. Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на інформацію та на доступ до 

інформації 
26. Національне законодавство, що гарантує право громадян на доступ до інформації 
27. Основні принципи здійснення доступу до інформації 
28. Порядок надання інформації за запитами, усними та письмовими зверненнями громадян. 
29. Доступ до публічної інформації. 
30. Плата за послуги з надання інформації 
31. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації. 
32. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права громадян на доступ до 

інформації 
33. Особливості реалізації права на доступ до інформації різних видів (до правової інформації, 

екологічної інформації тощо). 
34. Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу. 
35. Зміст поняття «інформатизація». Національна програма інформатизації. 
36. Концепція національної програми інформатизації. 
37. Основні напрями інформатизації в Україні. 
38. Інформатизація та державна інформаційна політика. Правові засади державної інформаційної 

політики. 
39. Заходи щодо реалізації державної інформаційної політики для прискорення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 
40. Правовий статус державних органів в інформаційній галузі. 
41. Історія формування категорій «національна безпека» та «національні інтереси». 
42. Поняття і правові основи інформаційної безпеки України. 
43. Основні напрями державної політики інформаційної безпеки. 
44. Інституціональний механізм інформаційної безпеки. 
45. Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки. Види загроз безпеці суб’єктів 

інформаційних правовідносин. 



46. Питання попередження інформаційної війни та інформаційного тероризму в документах ООН. 
47. Організаційні та правові засоби захисту інформації. 
48. Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах. 
49. Технічний захист інформації. 
50. Ліцензування та державний контроль робіт з технічного та криптографічного захисту інформації. 
51. Національна система конфіденційного зв’язку. 
52. Функції та повноваження Державної служба спеціального зв’язку та захисту інформації 

України щодо забезпечення інформаційної безпеки. 
53. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет. 
54. Принципи міжнародного інформаційного права. Вплив міжнародного права на формування 

інформаційного права України. 
55. Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин. Міжнародні договори в сфері 

інформаційних правовідносин. 
56. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації. 
57. Окремі аспекти правового регулювання суспільних інформаційних відносин у 

західноєвропейських країнах та США. 
58. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері державної статистики в Україні. 

 
Модуль 2. 

Особливості правового режиму окремих видів інформації 
59. Масова інформація і засоби її поширення. Поняття і види засобів масової інформації. 
60. Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів інформаційної діяльності. 
61. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні та їх правовий статус. 
62. Процедура реєстрації друкованих засобів масової інформації в Україні. 
63. Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної діяльності преси в Україні. 
64. Правовий статус інформаційних агентств. 
65. Правове регулювання телебачення і радіомовлення в Україні. 
66. Структура та повноваження Державного комітету з телебачення та радіомовлення. 
67. Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний захист журналістів. 
68. Правове регулювання кінематографії, розповсюдження і демонстрування фільмів. 
69. Основні джерела права інтелектуальної власності. 
70. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права. 
71. Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її захисту. 
72. Інформація як об’єкт майнових прав. Застосування норм зобов’язального права в 

регулюванні інформаційних відносин. 
73. Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою діяльністю. 
74. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права. Ноу-хау. 
75. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві й поширенні програм для 

ЕОМ та баз даних. 
76. Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні. 
77. Договірне право у регулюванні інформаційних відносин. 
78. Види інформації з обмеженим доступом. 
79. Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та складові. 
80. Поняття та правовий режим державної таємниці. 
81. Склад і принципи формування відомостей, що становлять державну таємницю. Віднесення 

відомостей до державної таємниці. 
82. Поняття конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація, що знаходиться у власності 

держави. 
83. Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних таємниць. 
84. Правовий режим службової таємниці. 
85. Правові засади охорони банківської таємниці в Україні. 
86. Персональні дані як особливий інститут охорони прав на недоторканність особистого життя. 

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають при виробництві, передачі й 
споживанні персональних даних. 

87. Правові засади роботи з персональними даними. 
88. Права суб’єкта персональних даних. 
89. Права й обов’язки власника щодо роботи з масивами персональних даних. 



90. Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист фізичних осіб щодо 
автоматизованого опрацювання персональних даних. 

91. 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 
92. Поняття та види інформаційної діяльності. 
93. Загальна характеристика законодавства, що регулює інформаційні відносини у сфері 

реклами. 
94. Загальні вимоги, що висуваються до реклами. 
95. Особливості рекламування окремих видів товарів. 
96. Контроль за дотриманням законодавства про рекламу. 
97. Особливості правового регулювання соціальної та політичної реклами. 
98. Законодавство України про телекомунікації. 
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. Цивільно-правова 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. 


