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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

На сучасному етапі розвитку людства відбувається так звана п’ята 
інформаційна революція, коли інформація проникає в усі напрями 
діяльності держави, суспільства і громадянина й відіграє вирішальну 
роль у визначенні ролі і місця країни у світі, а інформаційні ресурси 
стають в один ряд із найважливішими ресурсами держави. З появою 
нових інформаційних технологій інформація стає постійним і необ
хідним атрибутом забезпечення діяльності держави, юридичних осіб, 
суспільних об’єднань і громадян. І в цьому зв’язку постає низка пи
тань, що потребує нагального вирішення. Ці питання пов’язані з пра
вовим забезпеченням регулювання утворення, пошуку, поширення та 
споживання інформації на різних рівнях, а особливо у сфері захисту 
прав людини в інформаційній сфері. Крім того, постають певні пи
тання зі збалансованого врегулювання діяльності ЗМІ, захисту кон
фіденційної та таємної інформації. 

Курс “Інформаційне право” покликаний надати студентам знан
ня з питань правового регулювання відносин, що виникають у сфері 
формування та обігу інформації в Україні. 

Нині не існує єдиної позиції щодо місця інформаційного права у 
системі права України. Тому так важливо поглиблене вивчення цієї 
дисципліни саме магістрами як особами, що здобувають спеціальні 
вміння та знання інноваційного характеру, набувають певного досві
ду їх застосування та продукування нових знань з метою розв’язання 
проблемних професійних завдань. 

Мета вивчення курсу “Інформаційне право” — усвідомити зна
чення норм права, що регулюють пошук, одержання, виробництво та 
поширення інформації, нерозривний зв’язок норм права з їх практич
ним застосуванням відповідними органами. 

Завдання курсу: ознайомлення з найважливішими джерелами 
інформаційного права; засвоєння найважливіших нормативних ак
тів, уміння працювати з ними; засвоєння принципів інформаційного 
права і вміння використовувати їх зміст при розв’язанні конкретних 
завдань. 
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ЗмІСТ  
дисципліни  

“ІНфОрмАцІйНе ПрАВО”

Змістовий модуль і.  Поняття та основні категорії  
інформаційного права

Тема 1. Інформаційна сфера як сфера правового регулювання
Роль інформації в сучасному світі. Інформаційні революції люд

ства. Виникнення й розвиток інформаційного суспільства. 
Визначення поняття інформації. Інформація в актах чинного за

конодавства. Класифікація інформації за ступенями систематизації, 
рівнями доступу, видами носіїв, сферами застосування та ін.

Юридичні особливості інформації. Інформація як вид власності. 
Підстави виникнення права власності на інформацію. Поняття ін
форматизації. 

Модель інформаційної сфери: сфера пошуку, отримання та спо
живання інформації; сфера формування та поширення інформації; 
сфера формування інформаційних ресурсів, підготовки інформацій
ної продукції, надання інформаційних послуг; сфера створення та 
застосування інформаційних систем та інформаційних технологій; 
сфера створення та застосування механізмів інформаційної безпеки. 
Правове регулювання інформаційної сфери в Україні: загальна ха
рактеристика.

Міжнародна інформаційна діяльність. Співробітництво України 
з іншими державами та міжнародними організаціями в міжнародній 
інформаційній сфері.

Література [2; 3; 18; 20; 41; 45; 50; 51; 70–74; 79; 81; 82; 85; 89]

Тема 2. Поняття інформаційного права 
Поняття та історія розвитку інформаційного права. Інформаційні 

права і свободи. Суспільні відносини, які регулюються інформацій
ним правом. Методи інформаційного права. Принципи інформацій
ного права. Суб’єкти інформаційного права: загальна характеристика. 
Система інформаційного права та його місце в системі права України. 
Джерела інформаційного права: загальна характеристика. Перспек
тиви розвитку інформаційних правовідносин.

Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. 
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Інформаційне право як система норм, які регулюють суспільні 
відносини в інформаційній сфері. Загальна характеристика інформа
ційноправових норм. Поняття, зміст, структура інформаційних пра
вовідносин. Класифікація інформаційних правовідносин. 

Література [1–41; 45–79; 81; 83; 86–89]

Тема 3. Джерела інформаційного права
Види джерел інформаційного права. Структура інформаційного 

законодавства: інформаційноправові норми міжнародних актів, ін
формаційноправові норми Конституції України, нормативні акти 
галузі інформаційного законодавства, інформаційноправові норми у 
складі інших галузей права (загальна характеристика).

Інформаційноправові норми, закріплені в Конституції України.
Види актів галузі інформаційного законодавства: акти, які форму

ють систему інформаційного законодавства, та акти, які регулюють ок
ремі напрями згідно із загальними принципами інформаційного права. 
Законодавство про здійснення права на пошук, отримання та спожи
вання інформації. Законодавство про цивільний обіг інформації. Зако
нодавство про формування інформаційних ресурсів, підготовку інфор
маційних продуктів, надання інформаційних послуг. Законодавство 
про створення та застосування інформаційних систем та інших інфор
маційних технологій. Законодавство про інформаційну безпеку. Зако
нодавство про інтелектуальну власність. Законодавство про авторські 
та суміжні права. Законодавство про засоби масової інформації. Зако
нодавство про бібліотечну справу, архівні фонди та архіви. Законодав
ство про державну, комерційну таємницю та персональні дані. 

Окремі норми інформаційного права у складі нормативноправо
вих актів інших галузей.

Література [1–42; 44–48; 50–52; 54–71; 74–91]

Тема 4. Суб’єкти інформаційного права
Основні категорії суб’єктів інформаційної сфери.
Суб’єкти інформаційних відносин публічноправового характеру. 

Держава як суб’єкт інформаційних відносин. Інформаційне забез
печення фізичних та юридичних осіб органами державної влади та 
місцевого самоврядування. Інформаційні служби органів державної 
влади та місцевого самоврядування. 
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Інформаційний суверенітет держави. Гарантії інформаційного су
веренітету України. 

Суб’єкти інформаційних відносин приватноправового характеру: 
фізичні та юридичні особи, засоби масової інформації, органи дер
жавної влади та місцевого самоврядування та ін. 

Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші пра
ва, закріплені за фізичними особами за українським законодавством. 
Межі інформаційних прав людини в Україні.

Інформаційні права засобів масової інформації в Україні та за їх 
межами.

Література [1–91]

Тема 5. Державне управління у сфері інформаційної  
діяльності

Поняття державного управління у сфері інформаційної діяль
ності. Суть, цілі та об’єкти державного управління у сфері інформа
ційної діяльності. 

Органи державного управління у сфері інформаційної діяльності. 
Повноваження органів державного управління у сфері інформацій
ної діяльності.

Загальні напрями державної інформаційної політики України. Дер
жавна політика в таких сферах, як правове регулювання діяльності 
засобів масової інформації, створення інформаційних систем та інфор
маційних технологій, інформаційної безпеки, бібліотечної справи.

Література [1; 3; 5; 7–9; 13–18; 23–25; 29–31; 34–42; 44–46; 
56–60; 62; 63; 69; 73; 75; 78; 87]

Тема 6. Правові проблеми інформаційної безпеки
Поняття інформації з обмеженим доступом. Види інформації з об

меженим доступом. Місце інформації з обмеженим доступом у діяль
ності органів державної влади України. Інформація з обмеженим 
доступом у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Сис
тема захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та складові. 

Види загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин в ін
формаційній сфері. Правові засади захисту об’єктів інформаційних 
правовідносин від загроз в інформаційній сфері. Інформаційна безпе
ка людини й суспільства. Правові засади охорони комерційної, бан
ківської таємниці та персональних даних в Україні. Правовий захист 
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інформації, інформаційних ресурсів та інформаційних систем від 
загроз несанкціонованого та неправомірного впливу сторонніх осіб. 
Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.

Поняття та напрями державної інформаційної безпеки. Види за
гроз національній безпеці в інформаційній сфері. Принципи право
вого регулювання напрямів інформаційної безпеки. Поняття держав
ноправового механізму інформаційної безпеки. Державноправовий 
механізм інформаційної безпеки в Україні.

Література [1; 3; 5; 7–9; 13–17; 22–23; 28–30; 33–40; 44–47; 50; 
51; 58–60; 63–72; 78]

Змістовий модуль іі. Правове регулювання обігу окремих видів 
інформації

Тема 7. Інформаційні аспекти інтелектуальної діяльності
Основні джерела інституту інтелектуальної власності. 
Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом ав

торського права. Правове регулювання інформаційних відносин при 
виробництві та поширенні надбань науки, літератури й мистецтва. 

Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві 
й поширенні програм для ЕОМ і баз даних. Правове регулювання ін
формаційних відносин при виробництві й поширенні топологій ін
тегральних мікросхем. 

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом 
патентного права. Особливості регулювання інформаційних відно
син інститутом ноухау.

Регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної 
власності в Україні.

Література [1–3; 6; 9; 12–14; 44; 45; 48; 54; 74; 77; 91]

Тема 8. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 
масової інформації

Гарантії свободи масової інформації за чинною Конституцією Ук
раїни.

Особливості регулювання інформаційних відносин, що виника
ють при виробництві, поширенні та споживанні масової інформації 
в Україні. Забезпечення гарантій свободи масової інформації. Ор
ганізація діяльності засобів масової інформації. Поширення масової 
інформації. Відносини засобів масової інформації з громадянами й 
організаціями. 
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ЗМІ та Інтернет: проблеми правового регулювання.
Правовий статус журналіста. Загальна характеристика міжнарод

них актів у сфері журналістської етики: Європейський кодекс про
фесійної поведінки в галузі ПР 1978 р. (із доповненнями 1989 р.); 
Резолюція 1003 Ради Європи з журналістської етики 1993 р. та ін. 
Кодекси журналістської етики. 

Міждержавне співробітництво у сфері масової інформації. 
Відповідальність за порушення законодавства про засоби масової 

інформації. Державна підтримка засобів масової інформації в Ук
раїні. Правові засади висвітлення діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування ЗМІ в Україні. Опублікування в засо
бах масової інформації нормативних правових актів.

Правове регулювання реклами в Україні. 
Особливості регулювання інформаційних відносин, що виника

ють у діяльності друкованої преси й електронних засобів масової ін
формації. Засоби масової інформації та Інтернет.

Досвід зарубіжних країн з регулювання інформаційних відносин, 
що виникають при виробництві й поширенні масової інформації за 
кордоном. Особливості правового регулювання інформаційних від
носин у сфері масової інформації у США. Особливості правового 
регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації в 
Росії. 

Права й обов’язки засобів масової інформації з позицій державної 
(національної) безпеки. Питання державного контролю й ліцензу
вання засобів масової інформації.

Література [1–4; 6; 8–11; 13–16; 19; 20; 26–28; 32; 33; 43; 45; 46; 
50; 57; 61–66; 70; 71; 74; 76; 78–83; 89]

Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 
державної таємниці

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають в ін
формаційній 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 держав
ною таємницею. Зарахування відомостей до державної таємниці та їх 
засекречення. 

Питання власності у зв’язку з інформацією, що становить держав
ну таємницю. Розпоряджання відомостями, що становлять державну 
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таємницю. Захист державної таємниці. Контроль і нагляд за забезпе
ченням захисту державної таємниці. 

Розсекречення відомостей і їх носіїв.
Література [1–3; 5; 9; 11; 17; 18; 23–25; 34; 37–41; 45; 46; 51; 78; 

87]

Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин  
у сфері комерційної таємниці та персональних даних

Поняття захищуваної інформації та її ознаки. Об’єкти захисту ін
формації. Власники захищуваної інформації.

Особливості інформаційних правовідносин, які виникають при 
виробництві, передачі та споживанні інформації, що становить ко
мерційну таємницю. Суб’єкти й об’єкти інформаційних правовідно
син. Правовий режим комерційної таємниці. Охорона комерційної 
таємниці у трудових відносинах.

Права й обов’язки органів державної влади та місцевого самовря
дування щодо комерційної таємниці.

Захист прав на комерційну таємницю.
Виникнення й розвиток концепції права на приватність. Особли

вості інформаційних правовідносин, що виникають при виробниц
тві, 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 персональ
них даних. Права й обов’язки власника щодо роботи з масивами пер
сональних даних. 

Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист 
фізичних осіб щодо автоматизованого опрацювання персональних 
даних. Правове регулювання захисту права на приватність та транс
кордонні потоки персональних даних. Досвід ЄС у регулюванні за
хисту персональних даних.

Література [1–3; 6–10; 12; 14; 17; 21; 29–31; 42; 44–46; 51; 55; 67; 
74; 75]

Тема 11. Правове регулювання інформаційних відносин у 
сфері екологічної інформації

Поняття та ознаки екологічної інформації. Види та джерела еко
логічної інформації. Суб’єкти екологічної інформації. 

Нормативноправові акти України, які закладають засади права 
на екологічну інформацію; закріплюють право на екологічну інфор
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мацію на рівні суб’єктного права, визначають принципи його гаран
тування; визначають зобов’язаних щодо його забезпечення осіб та їх 
правове становище; регламентують процедури екологічного інфор
маційного забезпечення; визначають види екологічної інформації; 
встановлюють забезпечувальні (охоронні) засоби реалізації права на 
екологічну інформацію. 

Право населення на доступ до екологічної інформації. Гарантії 
права на екологічну інформацію та їх складові. Загальні соціальні 
гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію: еконо
мічні, політичні, ідеологічні та ін. Спеціальні (юридичні) гарантії ре
алізації права громадян на екологічну інформацію: загальноюридичні 
та спеціальні юридичні. 

Державні органи та їх повноваження у сфері збирання, опрацю
вання, зберігання, використання й поширення (забезпечення) еколо
гічної інформації. 

Нормативноправове забезпечення реалізації права громадян на 
екологічну інформацію. Нормативноправове забезпечення захисту 
права громадян на екологічну інформацію.

Міжнародні стандарти та законодавство України у сфері екологіч
ної інформації.

Література [1–3; 7; 11; 21; 22; 32; 35; 36; 47]

ТемИ КОНТрОЛЬНИХ рОБІТ

 1. Предмет, метод, система інформаційного права.
 2. Перспективи вступу України в інформаційне суспільство.
 3. Погляди науковців на предмет інформаційного права України.
 4. Інформаційний суверенітет держави.
 5. Поняття інформації та її класифікація.
 6. Підстави виникнення права власності на інформацію.
 7. Межі інформаційних прав людини.
 8. Правові засади інформаційної діяльності.
 9. Види інформаційної діяльності.
 10. Правові засади існування інформаційного ринку в Україні.
 11. Правове регулювання надання інформаційних послуг в Україні. 
 12. Співробітництво України з іншими державами та міжнародними 

організаціями в міжнародній інформаційній сфері.
 13. Україна як суб’єкт інформаційної діяльності.
 14. Інформаційна безпека держави.
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 15. Інформаційні агентства.
 16. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні.
 17. Інформаційні служби органів державної влади та місцевого само

врядування.
 18. Фізична особа як суб’єкт інформаційної діяльності. 
 19. Поняття державного управління у сфері інформаційної діяль

ності. 
 20. Повноваження органів державного управління у сфері інформа

ційної діяльності.
 21. Правове регулювання реклами.
 22. Поняття інформації з обмеженим доступом та її види.
 23. Поняття конфіденційної інформації. 
 24. Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та 

складові. 
 25. Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні. 
 26. Правові засади охорони банківської таємниці в Україні. 
 27. Поняття та захист персональних даних.
 28. Правовий захист персональних даних за міжнародними стандар

тами.
 29. Правове регулювання системи Інтернет в Україні.
 30. Правове регулювання доступу до екологічної інформації в Ук

раїні.

ПИТАННЯ ДЛЯ САмОКОНТрОЛЮ

 1. Поняття інформації та юридично значущі ознаки інформації.
 2. Класифікація інформації.
 3. Інформація як вид власності та підстави виникнення права влас

ності на інформацію. 
 4. Поняття інформатизації.
 5. Поняття інформаційного права.
 6. Місце інформаційного права в системі права України. 
 7. Предмет та метод інформаційного права. 
 8. Система інформаційного права. 
 9. Джерела інформаційного права. 
 10. Інформаційноправові норми, закріплені в Конституції України.
 11. Міжнародноправові джерела інформаційного права.
 12. Інформаційні права і свободи.
 13. Перспективи розвитку інформаційних правовідносин.
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 14. Погляди науковців на предмет інформаційного права України.
 15. Суб’єкти інформаційних відносин приватноправового характеру.
 16. Межі інформаційних прав людини в Україні.
 17. Інформаційні права засобів масової інформації в Україні та за її 

межами.
 18. Суб’єкти інформаційних відносин публічноправового характе

ру.
 19. Інформаційний суверенітет держави.
 20. Гарантії інформаційного суверенітету України.
 21. Визначення інформаційної діяльності та її види.
 22. Інформаційний ринок, інформаційний ресурс, інформаційна пос

луга, інформаційна продукція та інші правові поняття у сфері ін
формаційної діяльності.

 23. Міжнародна інформаційна діяльність. 
 24. Поняття, сутність цілі та об’єкти державного управління у сфері 

інформаційної діяльності. 
 25. Повноваження органів державного управління у сфері інформа

ційної діяльності.
 26. Загальні напрями державної інформаційної політики України. 
 27. Інформаційні служби органів державної влади та місцевого само

врядування.
 28. Поняття та види інформації з обмеженим доступом. 
 29. Місце інформації з обмеженим доступом у діяльності органів дер

жавної влади України. 
 30. Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та 

складові. 
 31. Правові засади захисту об’єктів інформаційних правовідносин 

від загроз в інформаційній сфері. 
 32. Інформаційна безпека людини й суспільства. 
 33. Правові засади охорони державної таємниці в Україні. 
 34. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
 35. Поняття та напрями державної інформаційної безпеки. 
 36. Поняття державноправового механізму інформаційної безпеки. 
 37. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві 

та поширенні надбань науки, літератури й мистецтва. 
 38. Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві 

й поширенні програм для ЕОМ і баз даних. 
 39. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом 

патентного права. 
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 40. Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом 
ноухау.

 41. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виника
ють при виробництві, поширенні й споживанні масової інформа
ції в Україні. 

 42. Відповідальність за порушення законодавства про засоби масової 
інформації. 

 43. Правове регулювання реклами в Україні. 
 44. Права й обов’язки засобів масової інформації з позицій державної 

безпеки. 
 45. Питання державного контролю й ліцензування засобів масової 

інформації.
 46. Питання власності у зв’язку з інформацією, що становить держав

ну таємницю.
 47. Зарахування відомостей до державної таємниці та їх засекречен

ня. 
 48. Захист державної таємниці. Контроль і нагляд за забезпеченням 

захисту державної таємниці. 
 49. Особливості інформаційних правовідносин у сфері обігу інфор

мації, що становить комерційну таємницю. 
 50. Правовий режим комерційної таємниці. 
 51. Захист прав на комерційну таємницю.
 52. Особливості інформаційних правовідносин, що виникають у 

сфері обігу персональних даних. 
 53. Правові засади роботи з персональними даними. 
 54. Державне регулювання роботи з персональними даними. 
 55. Правове регулювання захисту права на приватність та транскор

донні потоки персональних даних. 
 56. Поняття, ознаки та види екологічної інформації. 
 57. Джерела правового регулювання обігу екологічної інформації.
 58. Гарантії права на екологічну інформацію та їх складові. 
 59. Нормативноправове забезпечення реалізації права громадян на 

екологічну інформацію. 
 60. Нормативноправове забезпечення захисту права громадян на 

екологічну інформацію.
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