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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

ВАК – Вища атестаційна комісія. 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина. 

ЕОТ – електронно-обчислювальні технології. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЗМІ – засоби масової комунікації. 

ЗН – загальні правові норми. 

ІКТ – інформаційні комп’ютерні технології. 

ІТ  – інформаційні технології. 

КМУ – Кабінет Міністрів України. 

ЛН –  локальні правові норми. 

НКРЗІ – національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв’язку та інформатизації. 

ООН – Організація об’єднаних націй. 

ПРП – програма з радіоспектральної політики. 

РЧР – радіочастотний ресурс. 

СДС – складна динамічна система. 

СТС – соціально-технічні системи. 

ЦКУ –   Цивільний кодекс України. 

ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та ку-

льтури. 

GSM – глобальний стандарт цифрового мобільного зв’язку. 

IPTV – цифрове телебачення, доступ до якого користувачів здійсню-

ється за допомогою інтернет-технологій. 

WAPECS – платформи бездротового доступу для електронних послуг. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Цивілізаційні зміни, які відбулися в розвитку людства після закінчення 

другої Світової війни, призвели до необхідності переосмислення багатьох по-

ложень, на основі яких будувався світовий порядок і функціонували держави. 

Насамперед, це стосується розуміння того, що всі народи рівноправні у міжна-

родному житті, і кожен з них має право на самовизначення і самостійний роз-

виток. У результаті численних народно-визвольних рухів з’явились нові країни з 

молодою державністю. 

Підсумки і другої Світової війни, і народно-визвольних рухів показали, що 

реальною рушійною силою історичних процесів є народ. Причому не народ як 

знеособлена маса, а народ як спільність окремих індивідуумів, які повинні во-

лодіти повною сукупністю громадянських прав і свобод. Все це породило 

практично у всіх державах  найпотужніший  рух за демократію, за забезпечення 

громадянських прав і свобод. 

Більшість країн у 60-ті роки минулого сторіччя вирішували проблему від-

новлення зруйнованої або мілітаризованої економіки, проблему розвитку наці-

ональних економік до рівня передових країн. Динаміка світових економічних 

процесів у глобалізованому світі вимагала залучення до  національних економік 

все більшої кількості суб'єктів і одночасно змушувала формувати ефективну 

державну економічну політику. Ринкові умови господарювання, засновані на 

конкуренції, диктували підприємствам  вимоги вищого рівня щодо ефективності 

їх діяльності, як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. 

Форми і зміст державного управління на тлі демократизації суспільного 

життя та наявності масової приватної економічної ініціативи потребували ко-

рінного перегляду. Необхідністю стала організація взаємодії всіх державних 

інституцій усіх рівнів із кожним суб'єктом соціуму, як у суспільному житті, так і 

в економічному. У 90- ті роки минулого сторіччя ці вимоги призвели до ство-

рення низки теорій та нових підходів до державного управління, суть яких зво-

дилася до того, що урядові інституції повинні були перетворитися на системи 

масового обслуговування. 



7 

 

Ці та багато інших чинників призвели до розуміння необхідності докорін-

ного підвищення ефективності в найрізноманітніших сегментах людської і 

державної діяльності в умовах різкого зростання кількості інформації, що ви-

магає відповідного збору, обробки та врахування при прийнятті рішень і одно-

часно різкого зменшення часу, відведеного на прийняття цих рішень. 

Таким чином, наявність об'єктивних передумов, основна частина з яких 

була зазначена вище, зумовила бурхливий розвиток комп'ютерних і телекому-

нікаційних технологій, які з'явилися технологічною базою для широкого впро-

вадження найрізноманітніших ефективних, прикладних технологій у різних 

сегментах людської діяльності. Усвідомлення феноменальної важливості ком-

п'ютерних технологій для розвитку соціуму і людства, в цілому, призвело до 

появи такого феномену, як інформаційне суспільство. 

Існують різні погляди на суть і зміст інформаційного суспільства від гіпе-

рболізованого, як панацеї від усіх бід людства, до суто прагматичного. Швидше 

за все, істина знаходиться десь посередині. Але одне не викликає сумнівів - 

феномен інформаційного суспільства потребує вдосконаленого  вивчення, а 

також потребують вивчення всі  його складові  чинники.     

Одним з таких важливих чинників є право, норми якого регулюють суспі-

льні відносини, пов'язані з інформацією та інформаційними процесами. У су-

часному світі норми права покликані не стільки фіксувати вже усталені суспільні 

відносини, скільки виконувати функції формування нових суспільних відносин, 

що народжуються. Саме тому значно зростають вимоги до теорети-

ко-методологічних основ відповідних галузей права, норми яких використову-

ються під час регулювання суспільних відносин інформаційного суспільства. 

Отже, формування науково обґрунтованих, системних і суспільно визнаних 

теоретико-методологічних засад інформаційного права є стратегічним завдан-

ням сучасної правової науки, виконання якої допоможе сформувати законодавчу 

базу розвитку інформаційного суспільства в Україні. Безсумнівно, в умовах 

глобалізації всіх процесів суспільного життя, в тому числі й інформаційного, 

така законодавча база повинна формуватися на принципах гармонізації з між-

народним правом і законодавством передових країн. 
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РОЗДІЛ 1.                                                                                                

ІНФОРМАЦІЙНА СФЕРА ЯК ОБ'ЄКТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ 

 

1.1. Поняття інформаційної сфери та її складові 

 

Неможливо переоцінити виняткове значення інформації для діяльності 

окремо взятої особистості, групи людей, суспільства в цілому і, нарешті, всього 

людства. Практично вся діяльність людства базується на використанні інфор-

мації та на інформаційних процесах. Тому «тематичні» проблеми (економічні, 

політичні, освітні, військові тощо), як правило, також безпосередньо пов'язані з 

інформаційними проблемами, і від ступеня вирішення останніх залежить успіх у 

різних сферах життєдіяльності суспільства і держави. 

У сучасному динамічному суспільстві відбувається лавиноподібне збіль-

шення обсягів інформації. Цілком очевидно, інформація, внаслідок своїх виня-

ткових властивостей, виступає як найважливіший атрибут реальної дійсності, 

поряд із матерією та енергією. І якщо наукові та технічні проблеми створення, 

поширення, використання і зберігання інформації мають достатній ступінь 

опрацювання, то соціальні, правові та гуманітарні проблеми вимагають для 

свого вирішення значних зусиль вчених і практиків із самих різних областей 

знань. 

Більш глибоке розуміння природи і суті інформації призводить до появи 

різних «інформаційних» теорій: від теорії інформаційного управління до інфо-

рмаційної теорії єдності та розвитку світу. Аналіз змісту цих теорій свідчить про 

високий ступінь адекватності їх положень реальної дійсності. Наприклад, кон-

цепція інформаційних відображень, що розроблена російським ученим О.О. Сі-

ліним і покликана замінити класичну теорію природного відбору, досить пере-

конливо заповнює прогалини останньої [362]. Все це є свідченням все зроста-

ючого значення феномена «інформація». 

Прямим доказом того, що роль інформації в життєдіяльності людства пос-

тійно зростає, є результати конференції EMC World, яка відбулася   18 травня 
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2009 р. у США. На цій конференції підтвердилися прогнози вчених щодо збі-

льшення вдвічі обсягів цифрової інформації кожні 18 місяців, а також той факт, 

що в 2012 році буде створено в 5 разів більше цифрової інформації, ніж в 

2008році [448]. 

Існує безліч визначень терміна «інформація» [116, с. 53], які відображають 

ті чи інші її особливості, зумовлені використанням цього терміна в конкретній 

галузі наукових знань або практичній діяльності. Дослідники трансформують 

дефініцію терміна «інформація» відповідно до предметної області, а також цілей 

і завдань, які стоять перед ними. Найбільш широкого поширення набуло таке 

визначення: «інформація - це відомості про довкілля та процеси, які в ньому 

відбуваються» [306, c. 205]. 

 

1.1.1. Сутність інформаційного суспільства 

 

Е. Тоффлер виділив три стадії у розвитку людства: аграрну, індустріальну і 

постіндустріальну [402]. Наприкінці минулого століття в світі поширилася ду-

мка про те, що людство йде в інформаційне суспільство і XXI століття буде 

століттям інформаційних комп'ютерних технологій (ІКТ). Вивченню пробле-

матики інформаційного суспільства приділяється багато уваги, тому проведено 

велику кількість симпозіумів, конференцій, нарад різного рівня, як національних, 

так і міжнародних із самих різних аспектів розвитку інформаційного суспільства. 

Особливе значення мають роботи, які приділяють увагу наслідкам упрова-

дження інформаційних технологій у різні сфери життя суспільства [159, 206, 207, 

380, 383 тощо]. У Росії досліджувалися різні аспекти розвитку інформаційного 

суспільства з урахуванням особливостей розвитку пострадянських країн [92, 276, 

422 тощо]. Українські вчені також внесли свій внесок у дослідження пробле-

матики інформаційного суспільства [115,148, 268, 330]. 

У минулому столітті людство дійшло до такої межі в своєму розвитку, коли 

традиційні методи, способи і засоби збирання, зберігання, обробки та поши-

рення інформації перестали задовольняти його потреби. Логічною відповіддю на 

цю проблему стала поява електронно-обчислювальних машин (ЕОМ). І те, що 
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було привнесено в цивілізацію з їх появою, а особливо те, до яких наслідків це 

призведе, з великими труднощами піддається осмисленню. Дійсність перевер-

шує всі очікування. Але вже сьогодні багато хто говорить, що саме поява ЕОМ 

стала причиною того, що наступна фаза розвитку людського суспільства після 

постіндустріальної буде інформаційною. 

Слід зазначити одну особливість, яка має стратегічно важливе значення для 

визначення наших подальших дій. Часова динаміка еволюції людської цивілі-

зації така, що кожен наступний етап розвитку за часом набагато коротший від 

попереднього. І якщо в аграрний етап багато країн  «вкочувались» відносно по-

вільно, поступово вирівнюючись, то на входження в індустріальний етап було 

відведено вже набагато менше часу. Деякі держави  не встигли цього зробити. 

Ситуація ще більше загострюється у разі переходу до постіндустріального (ін-

формаційного) суспільства. Але при цьому події розвиватимуться не так тради-

ційно, як раніше. 

Для до індустріальної та індустріальної фаз розвитку країн було характерно 

те, що прориви у виявленні та використанні сировинних ресурсів, створенні 

передових технологій, організації прогресивних видів виробництва здійснюва-

лися в умовах жорсткої державності. Практично всі інститути держави служили 

одній меті - зміцненню досягнутих позицій і стимулюванню подальшого свого 

розвитку за рахунок обмеження доступу інших країн до власних сировинних, 

матеріальних, технологічних та інтелектуальних ресурсів, а також за рахунок 

захоплення чужих ресурсів. Іншим країнам продавався переважно готовий 

продукт, який мав підвищене співвідношення додаткової вартості у порівнянні із 

сировиною. Хто вмів краще й ефективніше виробляти, той мав можливість бі-

льше продавати, а значить знову краще й ефективніше виробляти. 

Процес переходу до інформаційного суспільства характеризується різким 

зростанням частки «внеску»  у ВВП сфери інформаційних технологій і послуг 

(виробництво засобів створення інформаційних продуктів, створення власне 

інформаційних продуктів та їх надання користувачам, поширення інформацій-

них продуктів тощо). За оцінками експертів внесок у приріст ВВП США тільки 

сектора інформаційних технологій (ІТ) у дев’яностих роках становив 27 % [472]. 
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Це означає, що суспільство широко впроваджує ІКТ, стає інформаційне більш 

відкритим, а існування глобальних телекомунікаційних мереж типу Інтернет дає 

можливість, практично, без урахування кордонів організовувати індустрію ін-

формаційних послуг. 

Держави, що володіють передовими інформаційними технологіями, спри-

яють їх експорту в інші країни практично без обмежень. Більше того, доклада-

ють багато зусиль для того, щоб в інших країнах відчули переваги застосування 

інформаційних комп'ютерних технологій. Створюється фантастична можливість 

для індустріально відсталих країн зробити ривок і вирівнятися в один ряд з пе-

редовими країнами, принаймні, в питаннях інформаційних технологій. Потік 

попиту на інтелектуальну «робочу» силу, на інформаційні ресурси і технології 

прямує туди, де це дешевше і доступніше, а значить, туди попрямує і потік ін-

вестицій. 

Одне з самих вдалих визначень терміна «інформаційне суспільство»  було 

надано в Європейському Союзі. «Інформаційне суспільство - це суспільство, в 

якому діяльність людей здійснюється на основі використання послуг, за допо-

могою інформаційних технологій і технологій зв'язку» [163]. Але це визначення 

не охоплює діяльність державних органів, громадських інститутів тощо. У ві-

домій Декларації принципів є таке визначення: інформаційне суспільство - це 

суспільство, в якому кожен може скористатися можливостями, які можуть на-

дати інформаційно-комунікаційні технології [493]. 

Слід зауважити, що велика кількість теоретиків вважає, що інформаційне 

суспільство - це суспільство нового соціального укладу, суспільство в якому 

докорінно можуть змінитись соціальні відносини. На хвилі такого сприйняття 

інформаційного суспільства багато процесів, пов'язаних з використанням ін-

формаційних комп'ютерних технологій, надмірно містифікувалися. Часто-густо 

вони оголошувалися мало не панацеєю для лікування всіх недоліків, властивих 

сучасному стану розвитку соціуму. 

Події останніх років принесли цілком закономірне розчарування прихиль-

никам таких поглядів на зміст інформаційного суспільства. Ці події по суті 

справи підтверджують справедливість висновків американського соціолога 
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Френка Вебстера про те, що «інформаційне суспільство»   не є суспільством 

нового типу, воно швидше демонструє результати впливу широкого впрова-

дження інформаційних технологій на соціальні процеси, які практично не мі-

няють свого корінного змісту [406]. 

З іншого боку, низка дослідників продовжує наполягати на продуктивності 

концепції інформаційного суспільства, проте відзначаючи, що відсутність 

стрункості й суворої наукової обґрунтованості соціальних теорій «інформацій-

ного суспільства» призвела до деякої екзальтації в сприйнятті пропагованих 

цінностей, що спричинило спотворене їх сприйняття [463]. На думку Л. Карва-

лікса сьогодні не можна виділити жодне з визначень терміна «інформаційне 

суспільство»,  яке б могло задовольнити всіх і поширювалося б на всі підсистеми 

соціуму, але цілком можливо дати таке визначення, яке б відповідало інтересам 

дослідження конкретних підсистем [463]. 

Сформована невизначеність з дефініцією терміна «інформаційне суспільс-

тво» обумовлена значною динамікою проникнення інформаційних комп'ютер-

них технологій в усі сфери життєдіяльності людини, суспільства і держави, що 

призводить до появи найрізноманітніших нових явищ в соціальній, економічній, 

культурній, державній, виробничій та інших сферах. Ці нові явища найчастіше 

демонструють появу нової якості в цих сферах. Ця нова якість має різний рівень 

системності й різний рівень значимості для сфер життєдіяльності. Але саме в 

силу новизни найчастіше тільки на них і концентрується увага дослідників, що 

призводить до гіперболізації досліджуваних явищ. 

Саме цей факт призвів до появи та широкого поширення термінів «елект-

ронний уряд», «електронний парламент», «електронна торгівля», «електронний 

бізнес», «електронний суд» і, навіть, «електронна держава». Тобто термінів, які 

часто адекватно не відображають сукупної, системної сутності змісту процесів, 

що відбуваються. Не претендуючи на загальність такого висновку, зауважимо, 

що для правових наук використання подібних термінів викликає істотні ускла-

днення і численні дискусії.  

На нашу думку, до оцінки процесів, пов'язаних з широким впровадженням 

інформаційних комп'ютерних технологій в усі сфери життєдіяльності людини, 
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суспільства і держави, слід підходити з діалектичних позицій. Вивчаючи ту чи 

іншу сферу, в якій широко використовуються інформаційні комп'ютерні тех-

нології, доцільно досліджувати процеси створення і накопичення кількості но-

вих явищ та появи якісно нових явищ. При цьому потрібно відповісти на питання: 

чи призвело створення цих нових явищ до підвищення якісних показників тра-

диційних характеристик цієї сфери або ж воно призвело до появи якісно нових 

характеристик сфери? Потім, у свою чергу, треба задатися питанням: чи не 

призвело накопичення кількості якісно нових характеристик сфери до зміни 

сутності самої сфери, до зміни її якісного і змістовного стану ? Тільки після 

вивчення подібних аспектів наслідків широкого впровадження інформаційних 

комп'ютерних технологій стає можливим оцінити зміни в соціальній, економіч-

ній, культурній, державній, виробничій та інших сферах, а згодом - і в цілому, в 

соціумі. Наявність такого детального та системного аналізу дозволить обґрун-

тувати висновок про зміну або не зміну соціального укладу. 

Одне можна сьогодні стверджувати досить впевнено - використання ін-

формаційних комп'ютерних технологій в найрізноманітніших сферах діяльності 

людини, суспільства і держави суттєво підвищує її ефективність і часто прив-

носить нову якість, що визначає нагальну необхідність враховувати ці обставини, 

як при реалізації суспільних відносин та їх вивченні, так і при прогнозуванні їх 

розвитку. 

Запропонований підхід до аналізу наслідків широкого впровадження ін-

формаційних комп'ютерних технологій дозволяє пояснити наявність двох діа-

метральних позицій щодо змісту поняття «інформаційне суспільство», наявність 

різних підходів до стратегії розвитку інформаційного суспільства, наявність 

різного акцентування цінностей інформаційного суспільства: демократичних, 

економічних, технократичних, культурологічних, комунікативних тощо. 

З урахуванням зазначеного, а також на основі аналізу раніше даних визна-

чень, вивчення матеріалів міжнародних документів, праць вчених, у тому числі 

юристів, на основі дослідження змісту процесів, пов'язаних із широким поши-

ренням і впровадженням інформаційних технологій в найрізноманітніших сфе-
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рах, надамо визначення терміну  «інформаційне суспільство»  в інтересах юри-

дичної науки. 

Інформаційне суспільство - це суспільство, в якому вся сукупність сус-

пільних відносин з метою підвищення ефективності людської діяльності в різних 

сферах (політиці, економіці, державному управлінні, військовій справі, освіті, 

культурі, розвагах, особистого життя тощо) максимально реалізується на основі 

використання інформаційних комп'ютерних технологій. 

Виходячи із цього визначення ми розуміємо, що в умовах розвитку цінно-

стей інформаційного суспільства всі суспільні відносини, які засновані на ви-

користанні інформації, прагнуть реалізовувати за допомогою сучасних інфор-

маційних комп'ютерних технологій. Можна навести безліч прикладів із різних 

сфер людської діяльності, які демонструють значне підвищення ефективності 

результатів тих чи інших суспільних відносин, завдяки застосуванню ІКТ. Таким 

чином, діалектика суспільного розвитку на сучасному етапі свідчить про те, що 

подальший прогрес людства однозначно тісно пов'язаний з широким впрова-

дженням ІКТ, або, іншими словами, з побудовою інформаційного суспільства. 

Тому в сучасних стратегіях розвитку багатьох країн в якості основної мети 

проголошується розвиток інформаційного суспільства. Багато держав з проце-

сом проникнення цінностей інформаційного суспільства в усі сфери людської 

діяльності пов'язують можливість свого сталого майбутнього розвитку, підви-

щення своєї конкурентоспроможності на міжнародній арені. Проблема розвитку 

інформаційного суспільства в багатьох державах вирішується на найвищому 

державному рівні, в тому числі, й проблема усунення цифрової нерівності [33]. 

Це в свою чергу є потужним стимулюючим фактором значного зростання кіль-

кості громадських відносин особливого характеру безпосередньо пов'язаних, як 

з оборотом інформації в процесі її створення, поширення, використання, збері-

гання та знищення, так і з забезпеченням цього обороту, а, отже, і зростання 

обсягу відповідних правовідносин. 

Таким чином, інформація та інформаційні процеси в сучасному світі в 

умовах розвитку інформаційного суспільства відіграють досить важливу роль в 

самих різних сферах людської діяльності. 
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Загальновизнано, що суспільні відносини, пов'язані з інформацією та ін-

формаційними процесами, регулюються нормами інформаційного права. Тому 

цілком закономірним є висновок про те, що системне і глибоке опрацювання 

теоретико-методологічних засад інформаційного права, його наукових проблем 

у самих різних напрямах, адекватність інформаційного законодавства є однією з 

найважливіших умов успішного розвитку інформаційного суспільства. 

 

1.1.2. Визначення інформаційної сфери 

 

Будемо розглядати соціальне утворення (держава, спільнота, громадська 

організація, соціальна групи, спеціальним чином організована група людей - 

установа, підприємство, фірма, військова частина тощо, в тому числі і окремо 

взятої людини) як складну динамічну систему (СДС). Система вважається 

складною, якщо вона складається з великої кількості взаємопов'язаних і взає-

модіючих між собою елементів, і здатна виконувати складну функцію [107]. На 

СДС чинять вплив різноманітні і різнорідні зовнішні і внутрішні чинники. Не 

зупиняючись на природі виникнення цих факторів і виходячи з положень зага-

льної теорії складних динамічних систем, можна стверджувати, що функціону-

вання таких соціальних утворень зводиться до досягнення певної мети або їх 

групи з урахуванням інформації про зовнішні і внутрішні фактори. При цьому 

досягнення цілей відбувається завдяки процесам управління цими складними 

динамічними системами. Академік Берг констатував, що процеси управління 

колективами людей з метою вирішення тих чи інших завдань (наприклад, тра-

нспортних, військових, фінансових тощо), і регуляційні процеси (фізіологічного, 

біохімічного  та іншого характеру), що пов'язані з життєдіяльністю організмів і 

цілеспрямованістю дії людини на природу, - всі ці процеси відбуваються в 

складних динамічних системах [81]. А управління завжди передбачає наявність 

інформаційних процесів [87]. 

Під час функціонування СДС мають місце такі основні інформаційні про-

цеси: 

- збір інформації для вироблення змісту цільової установки функціонування; 
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- оброблення зібраної та раніше накопиченої інформації для визначення 

мети функціонування; 

- збирання відомостей про зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на 

процес функціонування; 

- оброблення зібраної інформації для вироблення управляючих впливів, 

спрямованих на досягнення цільової установки, а також створення інформації та 

передача її (за необхідності), як внутрішнім елементам СДС, так й іншим взає-

модіючим або протидіючим СДС; 

- збирання відомостей про результати керуючих впливів, а також про зов-

нішні та внутрішні фактори, що впливають на процес функціонування; 

- оброблення зібраної та  раніше накопиченої інформації для коригування 

мети функціонування (за необхідності), а також для коригування керуючих 

впливів (за  необхідності); 

- збір інформації для коригування (за необхідності) змісту цільової уста-

новки функціонування тощо. 

При цьому керуючий вплив – поняття, що може бути розширене, і стосу-

ється всіх ситуацій зміни стану і поведінки СДС, як реакції на зміну внутрішніх 

або зовнішніх умов функціонування, внутрішніх або зовнішніх впливів, так і на 

зміну внутрішньо системного і над системного цілевизначення. 

Отже, у всіх соціальних утвореннях, як складних динамічних системах, 

процеси збирання інформації, її створення, оброблення та зберігання, що зна-

ходяться в основі процесу управління, є атрибутивними і лежать в основі всієї 

життєдіяльності. 

Таким чином, інформація та інформаційні процеси лежать в основі всіх 

соціальних і соціально-технічних процесів, в тому числі в основі процесів са-

морегулювання та управління. Слід зауважити, що в процесі історичного роз-

витку умови функціонування різних СДС в соціумі змінювалися в сторону їх 

ускладнення і збільшення факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх, що вплива-

ють на процес прийняття керуючих (управлінських) рішень. Ускладнення соці-

альної, економічної, внутрішньо і зовнішньополітичної, технологічної та інших 

сфер життєдіяльності СДС призвело до необхідності збільшення видів, категорій  
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та обсягів інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень. 

Дослідження Р.Ф. Абдєєва підтверджують висловлене твердження. Він ви-

діляє такі напрями інтенсифікації інформаційних процесів [1]: 

- значне щорічне збільшення обсягів нової інформації; 

- неухильне зростання обсягів і швидкості передачі інформації; 

- збільшення джерел, потоків і видів інформації; 

- збільшення обсягів інформації, що переробляється; 

- удосконалення технологій створення, оброблення, передавання та візуа-

лізації інформації на основі широкого застосування комп'ютерної техніки; 

- значний прогрес у технічній оснащеності як творців інформації, так і її 

користувачів; 

- конвергенція технологій передавання та оброблення  інформації; 

- глобалізація інформаційних процесів. 

У науковій, навчальній і професійній літературі з метою проведення дос-

ліджень у різних галузях знань і діяльності для опису всього, що стосується ін-

формації, як правило, використовуються такі терміни: інформаційний простір, 

інформаційне поле, інформаційне середовище, інформаційна сфера [348]. 

С.Б. Ніконов визначає глобальний інформаційний простір як систему, що 

об'єднує історично-соціальні шляхи розвитку людства з різними правовими си-

стемами, визначальну можливість отримувати, передавати і володіти всією ін-

формацією, за винятком тієї, яка, на думку територіального суб'єкта, може за-

вдати цьому суб'єкту шкоду, якщо це передбачено національним законодавством 

цього суб'єкта [295]. 

В якості  інформаційного поля, як правило, розуміється набір інформації та 

інформаційних джерел у  певній сфері діяльності [266]. А ось інформаційне се-

редовище - це сукупність інформаційних умов існування суб'єкта (наявність 

інформаційних ресурсів і їх якість, розвиненість інформаційної інфраструктури 

тощо), яка створює умови для розвитку суб'єкта інформаційного простору [370]. 

Ю.М. Канигін вважає, що поняття інформаційного середовища відноситься до 

умов функціонування лише соціальної інформації (знань у вигляді повідомлень), 

при цьому обчислювальна техніка - елемент інформаційного середовища [204]. 
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У Глосарії з інформаційного суспільства надано таке визначення: інфор-

маційне середовище - сукупність технічних і програмних засобів зберігання, 

оброблення і передавання інформації, а також політичні, економічні та культурні 

умови реалізації процесів інформатизації [133]. 

С. Пюкке представляє інформаційну сферу як деяке віртуальне середовище, 

в якому поведінка людини змінюється не залежно від інформації про оточуючі її 

предмети об'єктивного світу, а залежно від комунікативної інформації, яка міс-

тить думку про ці об'єкти інших людей [339]. 

Досить складно дискутувати про те, який із термінів - сфера, простір, поле 

або середовище найбільш підходить для мети нашого дослідження. Всі ці тер-

міни відносяться до розряду первинних загальнонаукових понять, яким  не 

просто дати визначення [72]. З урахуванням думки І.Л. Бачило, а також того, що 

термін «сфера» є складовим для таких фундаментальних понять, як літосфера, 

гідросфера, атмосфера, іоносфера, біосфера, антропосфера, ноосфера тощо, та 

методично дозволяє охопити все різноманіття впливів, зв'язків і елементів, вла-

стивих розглянутим системам, у подальшому для цілей інформаційного права 

будемо використовувати термін «інформаційна сфера». 

Однак,на цей час, незважаючи на дуже широке використання терміна «ін-

формаційна сфера», зокрема такими вченими, як І.Л. Бачило, В.М. Боєр, В.А. 

Кібановим, В.Н. Лопатіним, А.В. Лисенко, О.Г. Павельевою, А.І. Рожковою, 

М.А. Федотовим та іншими, загальновизнаної дефініції цього терміна  поки не 

запропоновано. 

У дисертаційній роботі А.В. Лисенка стверджується, що «інформаційна 

сфера - це область суспільних відносин, що включає в себе відносини суб'єктів у 

процесах виробництва, зберігання, поширення та споживання інформації» [267]. 

Близьке за змістом визначення надано А.І. Рожковою: «інформаційна сфера яв-

ляє собою особливу область правового регулювання, утворену сукупністю ін-

формації, інформаційної інфраструктури та інформаційних правовідносин» 

[349]. Ясно, що подібне визначення виводить за межі інформаційної сфери 

будь-які суспільні відносини, які не регулюються нормами права, що однозначно 

невірно. У контексті визначення предмета досліджень В.А. Кібанов у своїй ро-
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боті використовує таке визначення: «інформаційна сфера - це сфера діяльності, 

пов'язана зі створенням, перетворенням, збереженням, поширенням і спожи-

ванням всієї сукупності соціальної інформації та знання, з метою забезпечення 

нормального функціонування інших сфер і соціуму в цілому» [211]. Визначення 

містить явне обмеження інформації, що знаходиться в обороті в інформаційній 

сфері, тільки соціальною інформацією і знаннями. 

Інші автори підкреслюють те, що до інформаційної сфери можуть належати 

не тільки діяльність людини, але функціонування технічних засобів. Так В.М. 

Боєр і О.Г. Павельева вважають, що «інформаційна сфера»  – простір, обмеже-

ний можливістю людського сприйняття, а також сприйняттям сучасних техні-

чних засобів і пристроїв, в якому відтворюється, передається, переробляється і 

реалізується (споживається) інформація, тобто вчиняється її оборот [93, c.15]. 

Український дослідник А.В. Логінов під інформаційною сферою українсь-

кого суспільства пропонує розуміти «єдиний інформаційний простір України, 

який формується державними органами, громадськими, політичними і соціаль-

ними організаціями та громадянами, а також  функціонує на основі правових, 

організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних, гу-

манітарних і моральних принципів з урахуванням вимог і завдань національної 

інформаційної безпеки України»  [265]. 

 «Інформаційна сфера - це середовище обороту інформації (виробництво - 

поширення - споживання), при якому суб'єкти реалізують свої потреби і мож-

ливості у відношенні до інформації» - таке визначення було представлено ві-

домими дослідниками в галузі інформаційного права І.Л. Бачило, В.М. Лопаті-

ним, М.А. Федотовим [70, c. 98]. І якщо саме визначення носить досить загаль-

ний характер, то наступні пояснення авторів конкретизують його. Так, до ос-

новних об'єктів інформаційної сфери вони відносять: 

1. Інформацію, у тому числі інформаційні ресурси, зафіксовані на відпові-

дних носіях інформації. 

2. Інформаційну інфраструктуру, що включає в себе сукупність інформа-

ційних систем: організаційні структури, інформаційно-телекомунікаційні стру-
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ктури, інформаційні, комп'ютерні та телекомунікаційні технології, системи за-

собів масової інформації. 

Цілком очевидно є те, що перелік елементів інформаційної інфраструктури, 

перерахований авторами, є далеко не вичерпним. Крім того, у визначенні від-

сутня дуже важлива складова інформаційної сфери - система правил, відповідно 

до яких відбувається оборот інформації та інформаційних ресурсів, а також 

функціонування елементів інформаційної інфраструктури. Безсумнівно, суттє-

вою складовою цієї системи правил є інформаційне законодавство. Але найбі-

льшим недоліком цього визначення є те, що воно надано за допомогою іншого 

терміна - «середовище», дефініцію якого не наведено. 

Слід погодитися з І.В. Аристовою і В.Д. Чернадчуком, які підкреслили 

особливість інформаційної сфери як сфери, в якій здійснюється суто інформа-

ційна діяльність (збирання, виробництво, зберігання, використання, поширення 

інформації) і відповідна діяльність, яка забезпечує інформаційну діяльність [19]. 

На близьких позиціях знаходиться і К.І. Бєляков який стверджує, що ін-

формаційну сферу можна визначити як сукупність інформаційних ресурсів в 

єдності із засобами, методами та умовами, які дозволяють їх активізувати та  

активно використовувати [84]. 

Більш  практичною спрямованістю характеризується визначення, яке дав 

А.А. Стрільцов: інформаційна сфера утворюється сукупністю інформації та ін-

формаційної інфраструктури суспільства, а також суспільних відносин, об'єктом 

яких є інформація та інформаційна інфраструктура [381, c. 78-79]. 

Це визначення було уточнено М. Кашаповим, який під інформаційною 

сферою розумів сукупність: 1) суб'єктів інформаційної взаємодії або впливу; 2) 

власне інформації, призначеної для використання суб'єктами інформаційної 

сфери; 3) інформаційної інфраструктури, що забезпечує можливість здійснення 

обміну інформацією між суб'єктами; 4) суспільних відносин, що складаються у 

зв'язку з формуванням, передаванням, поширенням і збереженням інформації 

[208]. 

У Доктрині інформаційної безпеки Російської Федерації наведено найбільш  
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відповідне для цілей досліджень в галузі інформаційного права визначення:  

«інформаційна сфера - сукупність інформації, інформаційної інфраструктури, 

суб'єктів, що здійснюють збирання, формування, поширення і використання 

інформації, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних 

відносин»  [152]. 

Але усі ці визначення не мають системного характеру, тому вони практично 

виводять за рамки моделі інформаційної сфери то інформаційну інфраструктуру, 

то інформаційні ресурси, а то не охоплюють всі етапи обороту інформації, не 

включають питання регулювання суспільних відносин або, навпаки, зводять 

інформаційну сферу тільки до деякої особливої галузі правового регулювання. 

Слід звернути увагу на те, що загальним методологічним недоліком наве-

дених визначень є упущення з виду того, що інформаційна діяльність не виче-

рпується тільки збиранням, формуванням, поширенням і використанням інфо-

рмації. Поза сумнівом, дуже важливими є процеси створення інформації, її збе-

рігання та процеси її знищення (утилізації). При цьому процеси формування 

інформації, зазначені в Доктрині, далеко не адекватні процесам її створення. 

Крім того, слід враховувати, що інформаційні процеси, особливо створення ін-

формації, належать до найбільш творчих видів діяльності, в яких широко роз-

винене саморегулювання. Очевидно, що дуже суттєву роль у розвитку інфор-

маційної сфери також відіграє інституціональна структура системи державного 

управління та регулювання, яка в загальному випадку може бути потужним 

фактором, як гальмування, так і розвитку соціальних процесів, в тому числі й 

інформаційних,. 

Слід також враховувати, що в інформаційній сфері є достатньо значний 

обсяг правовідносин, пов'язаних із забезпеченням обороту інформації або, ін-

шими словами, пов'язаних із функціонуванням інформаційної інфраструктури. 

З урахуванням зазначеного в інтересах наступних правових досліджень 

сформулюємо таке визначення: інформаційна сфера - сукупність інформації та 

інформаційних ресурсів, інформаційної інфраструктури, суб'єктів, що здійс-

нюють оборот інформації, тобто її створення, поширення (передавання), збері-

гання, використання та знищення, та забезпечують цей оборот, суспільних від-
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носин, які при цьому виникають, системи її правового забезпечення, а також 

інституційної системи державного управління та регулювання цією сферою. 

Схематичне відображення складових інформаційної сфери наведено на 

малюнку 1.1. Опис окремих складових інформаційної сфери буде наведено ни-

жче. 

 

1.1.3. Особливості інформації та інформаційних процесів 

 

Особливості інформації. Інформація як об'єкт досліджень має  безліч 

властивостей, перелік і зміст яких залежать від галузі наукових інтересів. Де-

якими авторами, наприклад І.Л. Бачило [71, c. 75] і В.А. Копиловим [233, c. 39], 

стверджується, що загальнофілософські і загальнонаукові  узагальнення й ви-

значення інформації не можуть бути використані для цілей правового регулю-

вання. Ця точка зору є справедливою, оскільки в цілях  права інформацію необ-

хідно конкретизувати, встановити її організаційну форму, параметри тощо. Цю 

позицію поділяє і В.М. Хургін, стверджуючи, що необхідно розрізняти інфор-

мацію як термін повсякденного життя, і як правову категорію [415]. 

Тому, розглядаючи інформацію як об'єкт правовідносин, будемо вивчати 

тільки ті властивості, які можуть вплинути на характер і зміст правового регу-

лювання цих відносин. У першу чергу ці особливості пов'язані з особливим ха-

рактером і властивостями інформації як такої, а також із особливостями власне 

інформаційних процесів. 

  Вивчення особливих властивостей інформації в контексті правового ре-

гулювання здійснювали практично всі вчені, що проводили дослідження в галузі 

теорії інформаційного права: І.В. Арістова, І.Л. Бачило, К.І. Бєляков, В.М. Боєр, 

В.М. Брижко, А.Б. Венгеров, Е.А. Войніканіс, В.Д. Гавловській, Р.А. Калюжний, 

В.А. Копилов, О.В. Кохановська, А.І. Марущак, М.М. Рассолов, С.І. Семилетов, 

С.Г. Чубукова, М.Я. Швець, В.М. Хургин, B.C. Цимбалюк, В.Д. Елькін та інші. 

Одним із перших ознаки (властивості) інформації, як об'єкта суспільних 

відносин, висвітлив А.Б. Венгеров [111], до яких він відніс: 

– самостійність інформації у  відношенні до свого носія; 
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– можливість багаторазового використання; 

– збереження інформації, яка передається, у суб'єкта, який її передає; 

– кількісна визначеність інформації; 

–  системність. Згодом найбільш повно та концентровано ці особливості 

були описані В.А. Копиловим. Практично в повному обсязі поділяє погляди В.А. 

Копилова [234] і О.В. Кохановська [243]. На думку В.А. Копилова, до особли-

востей належать наступні [234]: 

- фізичної не відчужуваності – інформація після її передачі в будь-якому 

вигляді та за будь-яких умов не може бути фізично відторгнута від її творця або 

володаря, тому процедура відчуження інформації повинна замінюватися пере-

даванням  прав на її використання і передаватися разом з цими правами; 

- обособляємості – інформація під час передавання якої для використання 

відокремлюється від її творця або власника; 

- інформаційної речі (інформаційного об'єкта) - інформація не існує сама по 

собі, а пов'язана з конкретним фізичним носієм. Більше того, одна й та сама  

інформація може бути відображена на різних матеріальних носіях; 

- тиражування (розповсюджування) - інформація може тиражуватися і 

поширюватися в необмеженій кількості примірників без зміни її змісту. Одна й 

та сама інформація (зміст) може належати одночасно необмеженому колу осіб 

(необмежене коло осіб може знати зміст цієї інформації);  

- організаційної форми - інформація надається в певних організаційних  

формах - окремі дані (відомості), документи, масиви (бази) даних (документів), 

бібліотеки, фонди документів, архіви тощо; 

- екземплярна - інформація поширюється, як правило, через матеріальний 

носій,  внаслідок чого можливий облік примірників інформації через облік носіїв, 

що містять інформацію. 

В цілому, можна погодитися з перерахованими особливостями інформації 

як об'єкта суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню. Однак 

слід зауважити, що аргументація, наведена В.А. Копиловим, судячи з контексту 

всієї його роботи, незважаючи на її уявну загальність, все ж орієнтована біль-

шою мірою на інформаційні комп'ютерні технології. Аналогічну, методологічну 
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помилку слідом за В.А. Копиловим допускають багато авторів, і не тільки в 

питанні дослідження властивостей інформації як об'єкта правового регулювання. 

Наприклад, Е.А. Войніканіс і М.В. Якушев також пов'язують виникнення про-

блеми «регулювання інформації як такої, не «прив'язаної» до специфіки свого 

матеріального носія та форми її подання», з феноменом інформаційного суспі-

льства [119]. На  не конструктивність вузького, що прийшов з інформатики, пі-

дходу до визначення суспільних відносин в інформаційній сфері вказує Д.В. 

Огородов, який вважає необґрунтованою думку про те, що виникнення відносин 

в інформаційній сфері обумовлено лише появою комп'ютерів і комунікаційних 

мереж, а відносини в інформаційній сфері є відносинами, пов'язаними з вико-

ристанням комп'ютерної техніки [305]. 

Дійсно, такий підхід є методологічною помилкою, яка обмежує часові ра-

мки дослідження правового регулювання відносин, пов'язаних з оборотом ін-

формації, останніми 20 - 30 роками. Насправді практика правового регулювання 

інформаційних відносин, законодавчі джерела норм інформаційного права та 

окремі документи міжнародного інформаційного права свідчать про історію 

правового регулювання в інформаційній сфері, що нараховує кілька століть. 

Подібну точку зору висловлює і І.В. Арістова, яка стверджує, що багато 

авторів не розглядають інформаційну сферу в цілому, в сукупності, а зупиня-

ються на складових, що забезпечують її або асоційованих з нею, частинах, - це 

інформатика, програмні засоби, комп'ютери, їх системи, засоби зв'язку і теле-

комунікацій тощо. [18]. 

Тому необхідно підкреслити, що все зазначене В.А. Копиловим є справед-

ливим для всіх форм представлення інформації - відео, аудіо, друкованої та 

електронної (цифровий). 

На дещо інші, не зовсім безперечні, особливості інформації як об'єкта права 

звертає увагу С.І. Семілетов [359]: 

– нематеріальну сутність інформації; 

– цінність об'єкта визначається змістовною сутністю інформації; 

– одночасне перебування інформації у необмеженого кола  суб'єктів; 

– багатоваріантність форм подання інформації; 
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– одночасну віртуальну доступність інформації для необмеженого числа 

суб'єктів незалежно від місця їх знаходження; 

– можливість миттєвого копіювання та відтворення інформації необмеженої  

кількості  разів; 

– не затратний характер виробництва і використання інформації. 

Ряд дослідників також описує додаткові властивості інформації. Так, В.Д. 

Елькін і С.Г. Чубукова говорять про трансформування інформації, що означає 

незалежність змісту інформації від форми фіксації та способу пред'явлення [426, 

c. 36]. Ці ж автори стверджують про невичерпність інформації, тобто інформація 

може мати необмежену кількість користувачів, використовуватися необмежену 

кількість разів і при цьому залишатися незмінною [426, c. 36]. 

Про інші, вельми дискусійні, властивості інформації як об'єкта інформа-

ційного права говорить З.З. Зейналов, який вважає, що інформація [174]: 

– повинна існувати в момент правовідносин; 

– призначена для фізичних або юридичних осіб і має певне призначення; 

– можлива для передавання  і для розмноження; 

– має певну форму та одиницю виміру; 

– науково обґрунтована і доведена, у зв'язку, з чим може бути предметом 

судового спору; 

– юридично закріплена; 

– має певне джерело і, відповідно, може мати  отримувача. 

Прийняття положень З.З. Зейналова про особливості інформації призводить 

до виключення з правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних із: 

– створенням інформації; 

– міжнародними та громадськими організаціями, партіями і рухами; 

– інформацією, що не має одиниці виміру; 

– інформацією, яка не потребує наукового обґрунтування або доказу, на-

приклад, статистичною. 

Проведений аналіз в різних прикладних сферах дозволяє виділити ще кілька 

додаткових особливостей інформації. До таких автор відносить наступні особ-

ливості [25]: 
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1. Одночасності - інформація (інформаційний продукт) є результатом 

особливого виду людської діяльності - інтелектуальної, однакові результати якої 

можуть бути досягнуті незалежно і  «одночасно»   кількома юридичними або 

фізичними особами. Звичайно,  при цьому юридичні особи розглядаються як 

суб'єкти інформаційних відносин, а не як суб'єкти інтелектуальної діяльності.  

Історія знає багато прикладів одночасного створення інформаційних  

продуктів. Особливо це характерно для наукової діяльності, в процесі якої не-

одноразово одночасно, але в різних місцях було зроблено чимало відкриттів і 

винаходів. Тому, у міжнародному праві та національних законодавствах було 

створено  спеціальні юридичні механізми для фіксації як авторства, так і моме-

нту створення інформаційних продуктів. 

2. Ресурсності - інформація може бути вихідним ресурсом для створення  

нової інформації, нових знань. 

Інформація крім багатьох споживчих властивостей має ще одну властивість, 

яка відрізняє її від інших речових об'єктів споживання. Інформація може ви-

ступати як ресурс для виробництва нової інформації, або іншими словами, на 

основі отриманої інформації можливе генерування нової інформації, нових 

знань. При цьому вихідна інформація не змінюється і не зникає, тобто її ресурсні 

властивості не змінюються. Ця властивість інформації лежить в основі всієї пі-

знавальної діяльності людства. 

3. Відносності - рівень споживчих властивостей інформації є відносним і 

строго індивідуальним, залежним від новизни, змістовності, актуальності, дос-

товірності, корисності інформації для конкретного її споживача. Більше того, 

споживчі властивості інформації залежать від індивідуальних властивостей па-

м'яті споживача інформації. Споживчі властивості інформації можуть не зале-

жати від того, скільком суб'єктам вона була передана у користування. 

4. Обмеженості - інформація,  залежно  від змісту, може відрізнятися за 

режимом доступу, що привносить певні обмеження в процеси створення, по-

ширення, збереження, використання та знищення (утилізації) інформації. 

Таким чином, можна констатувати, що з точки зору правового регулювання 

мають  значення такі особливі властивості інформації: фізичної не відчужува-
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ності, обособлення, інформаційної речі (інформаційного об'єкта), тиражування 

(поширення), організаційної форми, екземплярні, багатоваріантності форм, од-

ночасності, ресурсності, відносності, обмеженості. 

Особливості інформаційних процесів. У процесі реалізації суспільних 

інформаційних відносин здійснюється оборот інформації. В основі обороту ін-

формації лежать інформаційні процеси. У п. 3.4.1 стандарту ІСО 9000:2000 (2005 

р.) наведено таке визначення: «процес - сукупність взаємопов'язаних і взаємо-

діючих видів діяльності, яка перетворює входи на виходи» [542]. З іншого боку, 

діяльність - це специфічна людська форма активного ставлення до навколиш-

нього світу, зміст якої складає його доцільна зміна і перетворення [498]. Таким 

чином, ми можемо дати майже енциклопедичне визначення терміна   «інфор-

маційний процес» - це специфічна людська форма активного ставлення до на-

вколишнього світу, зміст якої складає доцільна зміна і перетворення інформації. 

Проте в різних предметних сферах  людської діяльності з урахуванням її 

специфіки використовуються різні визначення інформаційних процесів [186, 250, 

485]. Так А.В. Манойло вважає, що інформаційні процеси - процеси створення, 

збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, передавання, одержання, 

використання, знищення, поширення та споживання інформації [272]. А.Л. Ку-

раков визначає інформаційні процеси як процеси збору, обробки, накопичення, 

зберігання, пошуку і поширення інформації [250]. 

У державному стандарті РФ «Захист інформації. Порядок створення авто-

матизованих систем в захищеному виконанні» (ГОСТ Р 51583-2000) це визна-

чення дещо розширюється: інформаційний процес – процес створення, збору, 

обробки, накопичення, зберігання, пошуку, поширення та споживання інфор-

мації [485]. Ряд авторів відносять до інформаційного процесу процеси вироб-

ництва, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, передавання, поши-

рення та споживання інформації [254]. У своїй роботі Ю.В. Гарійович до інфо-

рмаційного процесу відносить пошук, збір, опрацювання, подання, передавання, 

зберігання, використання і захист інформації [131]. 

Деякі дослідники при визначенні змісту інформаційних процесів явно ви-

ходять за рамки власне цих процесів. Так Є.В. Бурцева і А.В. Селезньов визна-
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чають інформаційні процеси в правовій системі як процеси пошуку, збору, ви-

робництва, отримання, зберігання, поширення, обробки, передавання та спо-

живання інформації, прийняття на її основі необхідних рішень [105, 106]. Цілком 

очевидно, що процес прийняття рішень є особливим самостійним процесом, 

незважаючи на те, що він тісно переплетений з інформаційним процесом. 

Провівши в інтересах цього  дослідження необхідне узагальнення визначень, 

запропонуємо таку дефініцію терміна   «інформаційний процес» – це процес 

створення, поширення (передачі), зберігання, використання та знищення (ути-

лізації) інформації, тобто процес обороту інформації. 

При цьому слід зауважити, що до основних складових інформаційного 

процесу слід віднести процеси створення, поширення, зберігання, використання 

та знищення інформації. Решта різновидів складових інформаційного процесу, 

такі як: збір, обробка, накопичення, пошук, отримання, споживання, представ-

лення, цілком обґрунтовано можуть бути включені у відповідні основні складові. 

Однак таке включення вимагає відповідного однакового законодавчого закріп-

лення для уникнення казусів. Подібні казуси, наприклад, демонструє текст од-

ного із законів, в якому визначено, що «обробка персональних даних - будь-яка 

дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, ада-

птування, зміна, відновлення, використання та поширення (поширення, реалі-

зація, передача), знеособлення, знищення персональних даних»    [516]. 

Інформаційні процеси (створення, передачі, використання і зберігання ін-

формації) з одного боку можуть мати самостійний характер, а з іншого - вони є 

гармонійною, необхідною, але підпорядкованою, супутньою   складовою інших 

процесів у конкретних предметних сферах людської діяльності. 

Наприклад, збір та аналіз інформації про деякі явища і процеси в будь-якій 

предметній сфері являє собою рафінований інформаційний процес. Результати 

цього процесу використовуються в предметній діяльності у вигляді інформа-

ційних продуктів. З іншого боку, важко уявити собі будь-яку діяльність, на-

приклад, зовнішньополітичну діяльність держави або банківську діяльність, без 

наявності відповідних інформаційних потоків і процесів, тобто в цих випадках 

інформаційні процеси є гармонійною складовою інших основних процесів. 
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Кожна зі складових інформаційного процесу має свої специфічні особли-

вості, які потрібно враховувати під час правового  регулювання суспільних ві-

дносин, що мають місце при реалізації такого процесу. 

Створення інформації. Процес створення інформації може бути предста-

влено в якості індивідуальної діяльності людини, в тому числі як діяльність 

групи осіб, або як результат діяльності деяких організаційних утворень, пред-

ставлених, в тому числі, юридичними особами. 

Розрізняють первинно створену інформацію, тобто відомості, які форму-

ються на основі безпосередньо отриманих даних про події та явища, що мали або 

мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Але, крім 

того, має місце вторинна інформація, яку отримують в результаті обробки су-

купності первинної інформації. Характерним прикладом первинної інформації є 

відомості про новини в політичному чи економічному  житті  суспільства. 

Вторинною інформацією в цьому випадку є аналітичні висновки (відомості) 

політологів або економістів про оцінку сучасного стану та про тенденції розви-

тку суспільства. 

Іншим прикладом може слугувати діяльність дослідників у різних  прик-

ладних сферах. Первинною інформацією в цьому випадку є відомості, накопи-

чені в результаті проведення спостереження за тим чи іншим об'єктом дослі-

дження. У результаті аналітичної обробки отриманої первинної інформації мо-

жуть бути сформульовані висновки про закономірності розвитку досліджуваних 

об'єктів і процесів, надані рекомендації щодо здійснення певних видів діяльності, 

встановлені вимоги до деяких умов функціонування цих об'єктів або їх вико-

ристання тощо. Характерним для цього процесу створення інформації є отри-

мання нової інформації або нових знань, які в свою чергу можуть використову-

ватися для генерації нової інформації і знань. 

Враховуючи зазначене, просте агрегування інформації, тобто механічного 

з'єднання певної сукупності відомостей в якусь нову форму, без зміни їх змісту, 

не може вважатися створенням інформації. Це положення відіграє важливу роль 

у процесі визначення правових підстав для встановлення права власності на 

інформацію, авторського права і права інтелектуальної власності. 
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Таким чином, процес створення інформації може бути як первинним, так і 

вторинним, тобто результатом певних дій з первинною інформацією. 

Внаслідок наявності властивості можливого одночасного створення однієї і 

тієї ж інформації процес створення, результати і момент його завершення по-

винні мати юридичну форму фіксації для визначення авторства та пріоритетно-

сті створення того чи іншого конкретного інформаційного продукту. 

Властивість ресурсності інформації, що дозволяє виступати інформаційним 

продуктам вихідним ресурсом для створення нової інформації, у низці випадків 

передбачає певні юридично значимі дії. Зокрема, передбачається обов'язковою 

вказівка  інформаційного джерела, з якого були запозичені якісь відомості. 

Сучасні технології дозволяють створювати інформацію відразу, як на де-

кількох типах носіїв, так і в різних формах. Інформація може бути представлена 

в друкованій формі, у цифровій, відео тощо. Цей факт висуває певні вимоги до 

правового регулювання фіксації авторського права і права інтелектуальної 

власності. 

Поширення інформації. Процес поширення (передавання) інформації по-

лягає в передаванні  відомостей від її джерела до її споживача. При цьому під 

джерелом може розумітися як реальний власник інформації, так і її правомірний 

власник. На малюнку 1.2 наведено типові ситуації передавання інформації. 

У першому випадку відображена ситуація, при якій інформація передається 

безпосередньо від власника інформації до її споживача. Класичним прикладом 

ситуації, зображеної на мал. 1.2, а, є процес передавання листів поштовими 

службами. При цьому не має значення, про яку форму подання інформації в 

листах ідеться: письмову чи електронну. Функція як традиційних поштових 

служб, так і електронних полягає в наступному - прийняти інформацію, пред-

ставлену в певній формі, та  передати її без змін одержувачу, тобто її спожива-

чеві. Ця ситуація є класичною і для телекомунікацій. Базова функція оператора 

телекомунікацій - передати інформацію з пункту А в пункт Б без спотворень, за  

мінімальний час. 

На малюнку 1.2, б зображено ситуацію, характерну для книговидавничої 

діяльності. Автор книги (друкована форма інформації) передає її книговидавцеві. 
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Останній, видавши книгу, з метою її поширення передає її в торгові точки для 

подальшої реалізації споживачу. У мережі Інтернет цьому малюнку відповідає 

ситуація, коли власник інформації передає її організації, що здійснює хостінг 

інформаційних ресурсів, для розміщення і зберігання на веб-сервері, потім за 

допомогою телекомунікаційного оператора здійснюється доступ до цієї інфор-

мації її споживачу.  

 

При цьому під хостінгом розуміється комплекс організаційних і технічних 

заходів, що проводяться організацією на своїх технічних комп'ютерних засобах, 

для забезпечення прийому та зберігання інформації замовника (власника інфо-

рмації або інформаційних ресурсів) в інтересах останнього. 

Таким чином, загальним для процесу поширення інформації є забезпечення 

вимоги незмінності інформації, що передана від її власника до її споживача. 

Розповсюджувач інформації, як суб'єкт процесу поширення інформації, в 

загальному випадку не має права на користування інформацією, яку він передає. 

При поширенні (передаванні) інформації в переважній більшості випадків не 

відбувається її фізичного відторгнення від первинного власника інформації. 

Тому слід розрізняти різні правові режими використання інформації, що пере-

дається (поширюється). Можна визначити такі варіанти правового режиму ін-

формації: 

– власник інформації після її передавання  позбавляється права на неї; 

– і власник інформації, і її одержувач мають однакові права на її подальше 

використання; 

– одержувач інформації не обмежений, або частково обмежений, або пов-

ністю обмежений у праві її використання; 

– власник інформації після її поширення зберігає повністю або в якійсь 

частині права на неї власник   інформації після її   поширення зберігає повністю 

або в якійсь частині права на неї; 

Зберігання інформації. Процеси зберігання інформації набули широкого 

поширення в суспільстві, завдяки її особливими для користувача властивостями.  
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Інформаційна, на відмінність від інших предметів споживання, характери-

зується властивістю тиражування (багатокористувацькою властивістю). Дійсно, 

певною інформацією може одночасно або послідовно протягом тривалого про-

міжку часу користуватися необмежена кількість людей. При цьому незалежно 

від того, яка кількість людей вже використовувала конкретну інформацію, її 

споживчі властивості об'єктивно не змінюються. Реально споживча цінність 

інформації залежить від її конкретного споживача, від рівня його освіченості, 

інформованості, компетентності тощо. Тому в суспільстві здавна культивувалася 

ідея створення систем зберігання інформації як можливість забезпечення ін-

формаційних потреб великої кількості людей протягом великого відрізку часу. 

Яскравим прикладом таких систем зберігання інформації є бібліотечна система. 

Крім того, широкого поширення  набула архівна діяльність. Існують певні ви-

моги для термінів зберігання тієї чи іншої інформації або її видів: платіжних 

документів, персональних даних, інформації, яка передавалася за допомогою 

телебачення, тощо. 

Системи зберігання інформації повинні забезпечити незмінність переданої 

на зберігання інформації, а також доступ до неї відповідно до її правового ре-

жиму. Переважна більшість видів і типів носіїв інформації має обмежений тер-

мін збереження зважаючи на свої фізичні властивості та схильність до руйну-

вання. Тому часто виникає необхідність відновлення її носіїв або перезапису 

інформації на нові носії. При цьому виникає необхідність чіткого визначення 

правового статусу «оновленої»  інформації, оновленої з точки зору її носія. Не-

обхідно дати відповідь на питання - чи є вона копією вихідної інформації або чи 

можна її сприймати як першоджерело? Від вирішення цих питань залежать 

правові наслідки суспільних відносин, предметом яких є така інформація. 

У системах зберігання інформації навіть до відкритої інформації здійсню-

ється певний режим доступу. Це пов'язано, насамперед, з тим, що в умовах ба-

гатокористувацького режиму доступу до інформації необхідно забезпечити її 

збереження і можливість її використання певними категоріями споживачів. 

Наприклад, у загальних бібліотеках застосовується так званий заявочний 

принцип доступу до  інформаційних ресурсів.  Достатньо написати заяву або за- 



35 

 

повнити реєстраційну картку, щоб стати абонентом бібліотеки. Доступ до  

деяких інформаційних ресурсів архівів можливий тільки з дослідницькою метою, 

тобто в цьому випадку реалізується дозвільний принцип. 

Використання інформації. Процес використання інформації має багато 

різновидів (мал. 1.3). Більшість із цих різновидів використання інформації мають 

правові особливості. Найбільш простий різновид використання інформації - це 

процес простого споживання інформації для задоволення своїх індивідуальних 

інформаційних потреб. При цьому отримана інформація, як правило, безпосе-

редньо не використовується у професійній діяльності її споживача. Наприклад, 

до такої інформації належить так звана масова інформація, яка в безпосеред-

ньому вигляді, як правило, не використовується споживачем у повсякденному 

житті та її використання не накладає на нього будь-яких юридичних прав або 

зобов'язань. 

Якщо ж інформація використовується з метою задоволення професійних 

інформаційних потреб або інформаційних потреб юридичної особи, пов'язаних з 

її діяльністю, то в цьому випадку її споживач повинен діяти з урахуванням прав і 

обов'язків, які визначаються або законом, або договором щодо інформації, що 

використовується. Наприклад, у науковій діяльності є обов'язковим посилання 

на джерело інформації, яке використовується в публікації. У багатьох  редакціях 

засобів масової інформації особливо підкреслюють, що під час передрукування 

їх матеріалів, обов'язкове посилання на це видання. 

Пошук, збір або впорядкування інформації є різновидами реалізації процесу 

використання інформації. І пошук, і збір інформації не повинні бути протипра-

вними, тобто порушувати чиїсь законні права та інтереси. Аналіз інформації це 

також однин із різновидів її використання, який є основою для створення нової 

інформації. На основі аналізу відомостей про події та явища, що мали або мають 

місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі, формулюються 

висновки, припущення, рекомендації тощо, які  і являють собою нову інформа-

цію, нові знання. 

Знищення інформації. Життєвий цикл інформації закінчується її знищенням 

(утилізацією). Звичайно, в цьому випадку мова йде,  насамперед,  про знищення 
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носіїв інформації. Необхідність правової регламентації процесу знищення ін-

формації пов'язана з наявністю права власності на інформацію, авторського 

права тощо, а також з наявністю певних вимог до строків зберігання інформації. 

З іншого боку, необхідно виключити випадки несанкціонованого знищення ін-

формації, раніше правомірно встановлених термінів. Наприклад, мова може йти 

про інформацію, яка містить відомості про трудову діяльність громадян, яка 

зобов'язана зберігатися в архівах протягом певного терміну. Так, накази про 

прийом на роботу, трудові договори зберігаються не менше ніж 75 років відпо-

відно до ст. 16, ст. 56,  ст.57, ст. 67, ст. 68 Трудового кодексу Російський Феде-

рації [583]. В Україні 75 років зберігаються накази з кадрових питань, які можуть 

бути використані для підтвердження законних прав громадян, зокрема при на-

рахуванні пенсій, різних видів матеріальної допомоги і компенсацій, інших ви-

плат та пільг [550]. 

 Останніми роками набула поширення проблема утилізації носіїв інформа-

ції, які були вироблені з порушенням авторського права або права інтелектуа-

льної власності. Безперечно, у цьому випадку також необхідна відповідна пра-

вова регламентація самого процесу утилізації. Особливості фізичних властиво-

стей  деяких носіїв інформації призводять до того, що після  « знищення»   ін-

формації на них (стирання даних із магнітних дисків, спалювання паперу тощо) 

можливе її відновлення. Тому правова регламентація процесу знищення інфор-

мації повинна сприяти унеможливленню використання інформації після її зни-

щення. 

Таким чином, особливості змісту та реалізації інформаційних процесів зу-

мовлюють зміст та особливості правового регулювання суспільних відносин, 

пов'язаних із створенням, поширенням (передаванням), зберіганням, викорис-

танням і  знищенням (утилізацією) інформації. 

 

1.1.4. Інформація як об'єкт суспільних відносин 

 

Виходячи з того, що термін   «інформація» є базовим в інформаційній сфері,  

проведемо аналіз його змістовної частини з правової точки зору. 
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Одне з найбільш ранніх визначень в інтересах права терміна  «інформація» 

було дано В.А. Дозорцевим: «інформація являє собою відомості, що повідом-

ляються однією особою іншій» [149]. Це визначення має досить високий ступінь 

узагальненості, воно не прив'язане ні до форми, ні до видів інформації. 

В.А. Копилов у своїй роботі використовує визначення терміна  «інформа-

ція», що надане в ст. 2 Закону РФ «Про інформацію, інформатизацію і захист 

інформації» в редакції від 20 лютого 1995р.: інформація - відомості про осіб, 

предмети, факти, події, явища і процеси незалежно від форми їх подання [233]. 

Однак як вважає Є.А. Войніканіс, таке визначення терміна  «інформація» є надто 

загальним, а визначення  яке міститься у цьому законі «документована інфор-

мація», для якої власне і встановлюється правовий режим, – занадто локальним 

[119]. У новій редакції Закону РФ «Про інформацію, інформатизацію і захист 

інформації» в редакції від 8 липня  2006   р.:  «інформація»  -  відомості (пові-

домлення, дані) незалежно від форми їх подання [590]. 

Не надав авторського визначення терміна «інформація,» Т.А. Костецька 

досить критично ставиться до наявних дефініцій, як у науковій літературі, так і в 

законодавстві [239]. 

Визначаючи термін «інформація, в тому числі інформаційні ресурси» як 

масиви документів, бази і банки даних, всі види архівів, бібліотеки, музейні 

фонди тощо, що містять дані, відомості і знання, зафіксовані на відповідних но-

сіях інформації, автори цього визначення (І. Л. Бачило, В.М. Лопатин, М.А. 

Федотов) проте вважають,  що воно не відповідає, повною мірою,  цілям пра-

вового регулювання в інформаційній сфері [71]. 

Інший російський дослідник, А.Є. Шерстобітов, подає дещо інше визна-

чення терміна  « інформація» - як повідомлення, що містить комплекс відомос-

тей (даних) про певний об'єкт або його властивості, а також про явища і процеси, 

що відбуваються в природі та  суспільстві [433]. Є.В. Петров наводить таке ви-

значення: інформація - це завжди  результат, продукт діяльності людини, оріє-

нтований на створення нових відомостей або зняття інформації з інших об'єктів 

матеріального або духовного світу, для об'єднання  цих  відомостей у певний 

продукт  і товар, необхідний для суспільства [319]. 
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Під час дослідження у сфері інформаційних правовідносин, П.В. Шумов 

визначає інформацію як сукупність відносно відокремлених образів життєдія-

льності індивідів та організацій, сприйнятих і зафіксованих людською свідомі-

стю, що існують як в ідеальній, так і в матеріальній формі, та обертаються за 

допомогою певних носіїв на основі норм різних галузей права [440]. 

Д. В. Огородов констатує, що інформація, як явище в природно науковому 

розумінні, не тотожна об'єкту правових відносин в інформаційній сфері. Стрімко  

звужуючи поле правового регулювання в інформаційній сфері, він пропонує 

відрізняти правові режими власне інформації від правових режимів інших об'є-

ктів, хоча вони і мають інформаційний зміст, вважаючи при цьому, що об'єктами 

правових відносин в інформаційній сфері є тільки ті види інформації, які явля-

ють собою інформацію в юридичному сенсі: таємна, масова інформація (вклю-

чаючи рекламу), а також ряд інших [305]. 

В одній із робіт О.Ю. Сидорової обґрунтовується, що під інформацією як 

об'єктом правовідносин слід розуміти продукт (результат) інтелектуальної дія-

льності людей, який існує в об'єктивній формі у вигляді відомостей і повідом-

лень про навколишній світ, у всій сукупності його явищ і процесів, з приводу 

якого виникає і здійснюється діяльність суб'єктів правовідносин [361]. У цьому 

випадку дуже дискусійним є твердження про те, що весь масив  інформації, яка 

може бути об'єктом правовідносин, є продуктом (результатом) інтелектуальної 

діяльності людей. Наприклад, до результатів інтелектуальної діяльності людей 

не можуть належати всі види телеметричної, первинної, статистичної та іншої 

інформації, яка об'єктивується за рахунок   «механічної» роботи суб'єктів або 

приладів, але яка, в той самий час, може бути об'єктом правовідносин. Цілком 

очевидно, що це визначення не охоплює, наприклад, відомостей про конкретну 

людину, які він сам повідомляє, мова йде про так звані персональні дані. 

Виходячи з результатів проведеного дослідження, З.З. Зейналов пропонує 

свій варіант: інформація - це «відомості, незалежно від форми їх подання (дані, 

повідомлення, знання або сукупність сприйнять), що є об'єктом правовідносин у 

рамках цього Закону» (мова йде про Закон Російської Федерації «Про інформа-

цію, інформаційні технології та захист інформації» - Авт.) [174]. 
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Намагаючись внести новизну, А.В. Штирєв сформулював деякі ознаки ін-

формації, використовуючи які, зробив висновок про те, що інформація як ре-

зультат інтелектуальної діяльності містить певні відомості про будь-яке явище 

навколишнього світу або надає знання про різні його сфери, має форми матері-

ального або нематеріального вираження, має властивість безпосереднього 

впливу на свідомість людини і спонукає його здійснювати різні дії або утриму-

ватися від них [437]. 

Дефініція терміна «інформація», що використовується для розкриття її як 

правової категорії, зустрічається в різних нормативно-правових актах інформа-

ційного законодавства України. Історично вперше це поняття було нормативно 

закріплено в Законі України «Про обмеження монополізму та недопущення 

недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (прийнято - 

18.02.1992 р., втратив чинність - 11.01.2001г.) [509]. Відповідно до статті 1 цього 

закону: «інформація - це відомості в будь-якій формі й вигляді, на будь-яких 

носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, 

органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відеофільми, 

мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи ча-

сткове відтворення їх елементів), пояснення осіб і будь-які інші, публічно ого-

лошені чи документовані відомості». Ця норма без змін була повторена в новому 

Законі України  «Про  захист економічної конкуренції» [508]. 

Навіть на перший погляд це визначення виглядає перевантаженим деталі-

зацією видів і форм інформації. З іншого боку, не зрозуміла логіка законодавця, 

який виокремив із усіх  можливих  відомостей   «пояснення осіб», а також не-

зрозуміло віднесення до носіїв інформації бази даних комп'ютерних систем. У 

той самий  час законодавець, жодним чином не обмежуючи змісту інформації, 

цією нормою визначив, що до неї належать відомості в будь-якій формі й ви-

гляду, на будь-яких носіях, які повинні бути публічно оголошені або задокуме-

нтовані. 

Таким чином, публічно оголошені відомості або відомості, які містяться в 

різних документах, визнаються інформацією. На жаль, законодавець, як у той 

час, так і згодом, не визначив терміни  «публічне оголошення», що істотно 
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ускладнює здійснення правозастосовної діяльності. Дійсно, як треба розуміти 

публічне оголошення? Доведення відомостей до якого кола осіб і яким способом? 

Було б доцільно дати таке визначення: публічне оголошення - поширення відо-

мостей будь-яким способом за наявності потенційної можливості їх отри-

мання необмеженим колом невизначених осіб.  

У базовому Законі України «Про інформацію» (02.10.1992 р.) під інформа-

цією малися на увазі документовані або публічно оголошені відомості про події 

та явища, які мають місце у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі [505]. У цьому випадку законодавець визначив, що до інформації 

належать тільки публічно оголошені або документовані відомості. Що ж до 

змісту інформації, то до неї можуть бути належать тільки відомості про події та 

явища, які мають місце у суспільстві, державі та навколишньому природному 

середовищі. Тим самим були виведені за рамки правового регулювання суспі-

льні відносини, пов'язані з відомостями про події та явища, які мають місце в 

інших країнах, а також пов'язані з відомостями (інформацією), що циркулює в 

технічних системах. Правові наслідки такого упущення цілком очевидні. 

Наступне визначення терміна  «інформація», що надане в Цивільному ко-

дексі України (2003 р.), вільно від названих недоліків. Це сталося завдяки тому, 

що із визначення було прибрано всього лише одне слово -  «природного». Від-

повідно до статті 200 ЦКУ: «інформація - це документовані або публічно ого-

лошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, 

державі та навколишньому середовищі» [589]. У цьому випадку під навколиш-

нім середовищем можна розуміти й інші країни, і технічні системи, і навколишнє 

природне середовище. 

Вимога законодавця про обов'язкове оголошення або документування ві-

домостей видається дещо надмірною, тому що має місце досить велика кількість 

випадків, коли об'єктом правовідносин стають відомості, що не були докумен-

товані або опубліковані. Це будь-якого роду інтерв'ю до їх опублікування, по-

казання свідків до їх фіксації в документі, рукописи різних інформаційних 

продуктів, особисті щоденники, виробнича і технологічна інформація тощо. 

Вельми  лаконічне  визначення  терміна  інформація дано в Законі України  
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«Про телекомунікації» (2003 р.):  «інформація - відомості, подані у вигляді си-

гналів, знаків, звуків, рухомих або нерухомих зображень чи в інший спосіб» 

[507]. Цією нормою законодавець, не пред'являючи жодних вимог до змісту 

інформації, визначив, що до неї належать будь-які відомості, представлені у 

певному вигляді та на будь-яких носіях. При цьому правове поле регулювання 

інформаційних відносин значно розширюється в порівнянні з Законом України 

«Про інформацію». Однак ця норма містить семантичні неоднозначності. У 

визначенні надано вичерпний перелік видів подання відомостей - сигнали, знаки, 

звуки, рухомі або нерухомі зображення. Знаки, звуки і зображення сприйма-

ються органами чуття людини. Термін «сигнали», що використовується в техніці, 

з цього переліку випадає. Крім того, в нормі говориться, що відомості подаються 

в якомусь вигляді, а потім говориться, що відомості можуть бути представлені 

якимось «іншим способом». Але вигляд і спосіб це терміни, що мають різне 

значення. Так «вид» - поняття, що означає річ, яка має всі ознаки родового по-

няття, і свої специфічні ознаки, що відрізняють його від іншого виду того ж роду 

[129]. А «спосіб» - нерозривна, однозначно задана послідовність перетворень і 

взаємодій речей, яка спрямовує до досягнення поставленої мети [129]. Або за С.І. 

Ожеговим: «спосіб - дія або система дій, що застосовуються при виконанні 

якої-небудь роботи, при здійсненні чого-небудь» [306]. 

   Найпізніше визначення терміна «інформація» надано в новій редакції 

Закону України «Про інформацію» (у редакції від 13.01.2011 р.): «інформація - 

будь-які відомості та / або дані, які можуть бути збережені на матеріальних но-

сіях або відображені в електронному вигляді» [505]. Саме це формулювання 

терміна «інформація» підтримує за її лаконізм С.Л. Ємельянов, вважаючи, крім 

того, що в ньому зближуються антропоцентричний і техноцентричний підходи 

до визначення цього поняття [164]. При цьому С.Л. Ємельянов вважає, що од-

ночасне використання двох категорій «відомості» та «дані» дозволяє раціона-

льніше створювати механізми правового захисту в разі використання технічних 

засобів обробки інформації, забуваючи про те, що дані - це просто інша форма 

надання відомостей [306]. Це підтверджується думкою засновника кібернетики 

Н. Вінера про те, що під інформацією розуміються різні сигнали, повідомлення, 
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відомості, які можуть однаково передаватися як машинами, так і живими орга-

нізмами [116]. 

Не будемо проводити детальний аналіз цієї нової редакції закону, яка, на 

наш погляд, є кроком назад в інформаційному праві України і перетворила цей 

закон із базового у сфері інформаційних відносин, у деякою мірою, законодавче 

введення в область регулювання ЗМІ. Таку ж позицію у відношенні до цієї ре-

дакції закону займає і К.І. Бєляков [85]. Зупинимося лише на аналізі основного 

терміна інформаційного права - «інформація». Вислів - «відомості, відображені в 

електронному вигляді», використаний у визначенні, взагалі не має ніякого сенсу, 

якщо в якості споживача інформації ми будемо розглядати людину. Відомо, що 

людина здатна сприймати інформацію за допомогою органів дотику, нюху, зору, 

слуху і смаку. Жоден із цих органів не здатний сприймати відомості, які відо-

бражаються в «електронному вигляді». Крім того, це визначення виключає з 

поняття  «інформація», наприклад, будь-яку інформацію, яка поширюється 

людиною за допомогою усної мови, оскільки вона не може бути збережена і не 

може бути відображена в електронному вигляді. 

Таким чином, можна констатувати, що на цей час як в науковій літературі, 

так і в інформаційному законодавстві мають місце численні визначення основ-

ного терміна інформаційного права - «інформація», що неузгоджені між собою 

та містять суттєві недоліки. Такий різнобій обумовлений: наявністю різних пі-

дходів до вивчення феномену інформації, і не тільки з позицій права; недостат-

ньою системністю у вивченні всього можливого комплексу суспільних відносин, 

об'єктом яких виступає інформація; невиправданою увагою до окремих аспектів 

інформаційних процесів; слабким опрацюванням можливих наслідків застосу-

вання пропонованих дефініцій у правовому регулюванні відносин в інформа-

ційній сфері. На основі аналізу предметної сфери, численних дефініцій терміна 

«інформація», наявних у науковій літературі та в інформаційному законодавстві, 

а також результатів правозастосовної практики сформулюємо таке визначення: 

«інформація» – це відомості, представлені в будь-якій формі й вигляді, на 

будь-яких носіях, про події, явища або факти, які мали, мають або можуть 

мати місце. 



44 

 

Сформульована дефініція терміна «інформація» дозволяє надати до неї ві-

домості про події, явища і факти, які мали, мають або будуть мати місце не 

тільки всередині нашого суспільства, держави, соціотехнічних і технічних сис-

темах, навколишньому природному середовищу, а також і відомості про події, 

явища і факти, які мали, мають або будуть мати місце в інших соціумах і дер-

жавах. При цьому подання інформації (відомостей) не зв'язується з конкретними 

їх формами або видами, з типами або видами носіїв, що дозволяє врахувати весь 

сучасний арсенал інформаційних технологій, а також появу нових технічних і 

технологічних можливостей щодо подання та відображення інформації. Особ-

ливо необхідно підкреслити, що дане визначення вводить у сферу правового 

регулювання суспільні відносини, пов'язані з інформацією, яка циркулює в ін-

формаційних системах, тобто яка публічно не оголошується і не документується. 

Ця обставина є досить важливою в умовах все більш широкого поширення су-

часних інформаційних технологій (телевізійних, комп'ютерних, телекомуніка-

ційних тощо). Крім того, це визначення дозволяє використовувати в якості 

об'єкта правовідносин,інформацію про те, що може відбутися в майбутньому, 

тобто ту інформацію, яка міститься в різних прогнозах, особливо  тих, викори-

стання яких може мати юридичні наслідки. 

 

1.2. Інформаційна інфраструктура і суспільні відносини 

1.2.1. Визначення терміна «інформаційна інфраструктура» 

   

Відомо, що інформація не може існувати поза суб'єктною діяльністю лю-

дини. Для того щоб забезпечити в суспільстві реальні умови і можливості для 

створення, поширення, використання, збереження та знищення (утилізації) ін-

формації, тобто забезпечити умови для реалізації обороту інформації, необхідно 

мати певні організаційні структури самого різного призначення  та напрямів 

діяльності. Крім того, для забезпечення обороту інформації необхідна наявність 

певної сукупності технічних або технологічних систем. Сукупність організа-

ційних структур, функціонування яких забезпечує оборот інформації (її життє-

вий цикл), отримала назву інформаційної інфраструктури. 
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Поняття інфраструктури досить широко використовується в науковій і  

прикладній літературі, а також у практичній діяльності. Найбільш повне та 

узагальнене визначення дано в мережевому ресурсі Вікіпедія: інфраструктура 

(лат. infra - нижче, під і лат. Structura - будова, розташування) – комплекс взає-

мопов'язаних обслуговуючих структур чи об'єктів, складових і/або забезпечують 

основу, яка є базою для функціонування системи [114]. Це родове поняття може 

використовуватися згодом, для формування галузевих понять інфраструктури. 

В.В. Толстошеєв зазначав, що інформаційна інфраструктура покликана за-

безпечувати конкретні суспільні потреби, які, як і інші, під впливом науко-

во-технічного прогресу постійно збільшуються, якісно змінюються в своєму 

складі [400]. Це означає, що конкретний зміст інформаційної інфраструктури 

схильний  до змін згідно з усіма змінами в суспільстві, а не лише з тими, які по-

в'язані з науково-технічним прогресом. 

Системне значення інфраструктурних аспектів діяльності в конкретній 

предметній сфері дуже яскраво відображено в Декларації принципів побудови 

інформаційного суспільства: добре розвинена інфраструктура інформаційних і 

комунікаційних мереж і додатків, що відповідає регіональним, національним і 

місцевим умовам, легкодоступна і прийнятна в ціновому відношенні та дозволяє 

більшою мірою використовувати широкосмуговий зв'язок та інші інноваційні 

технології там, де це можливо, здатна прискорити соціально-економічний про-

грес країн і підвищити добробут усіх людей, громад і народів [497]. 

Деякі дослідники припускаються серйозної методологічної помилки, фор-

мулюючи досить загальний термін «інформаційна інфраструктура» в інтересах 

свого вузького предмету дослідження. Так Т.П. Вороніна, досліджуючи процеси 

широкого впровадження інформаційних комп'ютерних технологій у сучасному 

суспільстві, дає таке визначення: «інформаційна інфраструктура - це ключовий 

елемент інформаційного суспільства. Вона являє собою сукупність засобів з 

обробки інформації, об'єднаних в комп'ютерні та комунікаційні мережі» [124]. 

В інших  дослідженнях дозволяється виведення на один щабель ієрархії 

визначень термінів, що позначають системно різнорівневі об'єкти або явища. Так, 

наприклад, А.В. Кубишкін вводить поняття «спеціальних інформаційних чи 
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комунікаційних засобів», призначених для негативного впливу на інформаційну 

чи комунікаційну інфраструктури [246]. При цьому в понятійному сенсі зрів-

нюються інформаційна інфраструктура та комунікаційна інфраструктура. У 

реальності  комунікаційна інфраструктура є складовою частиною інформаційної. 

Крістін Л. Боргман у своїй роботі говорить про три типові визначення тер-

міна «інформаційна інфраструктура». По-перше, термін «інформаційна інфра-

структура» часто використовується в державній політиці, щоб охопити технічні 

можливості мережі (інтернет - Авт.), прав і гарантій мережевих служб, коштів 

для фінансування проектів. Другий сенс терміна «інформаційна інфраструктура» 

полягає у визначенні її як технічної платформи, яка включає Інтернет і його 

служби. По-третє термін «інформаційна інфраструктура» визначається як зага-

льні рамки, які охоплюють національні мережі, комп'ютери, програмне забез-

печення, інформаційні ресурси, розробників і виробників [450]. На жаль, і в 

цьому випадку мова йде лише про частину реальної інформаційної інфраструк-

тури. 

І.Л. Бачило вважає, що інформаційна інфраструктура – це «сукупність ін-

формаційних систем, що включає в себе: 

а) інформаційно-телекомунікаційні структури - територіально розподілені 

державні і корпоративні комп'ютерні мережі, телекомунікаційні мережі та сис-

теми спеціального призначення і загального користування, мережі і канали пе-

редавання даних, засоби комутації та управління інформаційними потоками; 

б) інформаційні, комп'ютерні та телекомунікаційні технології; 

в) системи засобів масової інформації; 

г) організаційні структури, які забезпечують функціонування і розвиток 

єдиного інформаційного простору, зокрема, збір, обробку, зберігання, поши-

рення, пошук і передавання інформації» [72, c. 48]. 

При цьому в інформаційну інфраструктуру автором необґрунтовано не було 

внесено низку систем, наприклад, системи виробництва інформації та інформа-

ційних послуг, сервісного обслуговування інформаційних засобів і технологій, 

підготовки кадрів, забезпечення інформаційної безпеки. 

В. А. Копилов, внаслідок невірної методологічної посилки, визначає мере- 
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жу Інтернет як інформаційну інфраструктуру інформаційного суспільства, яка 

складається «з транскордонних інформаційно-телекомунікаційних мереж і роз-

поділених у них інформаційних ресурсів як запасів знань, у сукупності пред-

ставляє інтегральне джерело знань і засіб комунікації суб'єктів інформаційного 

суспільства» [233, c. 131]. Це визначення також серйозно обмежує межі інфор-

маційної сфери і, відповідно, сферу правового регулювання інформаційного 

законодавства, що суперечить реальній дійсності. 

Спостережливість до змісту визначення поняття «інформаційна інфра-

структура» викликана тим, що від нього залежить точність і адекватність прак-

тичного визначення предмета правового регулювання, а значить і визначення 

тих множин суспільних відносин, які потраплятимуть під сферу регулювання 

інформаційного права. 

На основі аналізу інформаційної сфери у всьому різноманітті інформацій-

ного обороту і базуючись на результатах досліджень, проведених автором [25], 

наведемо таке визначення: інформаційна інфраструктура - це сукупність си-

стем: виробництва інформації та інформаційних послуг; поширення інформації 

та інформаційних продуктів; виробництва засобів виробництва інформації та 

інформаційних технологій; накопичення та зберігання інформації; сервісного 

обслуговування інформаційних засобів і технологій; підготовки кадрів; забез-

печення інформаційної безпеки. 

Відповідно до цього визначення на малюнку 1.4 наведено схематичне ві-

дображення інформаційної інфраструктури та взаємозв'язків між її елементами. 

Це визначення інформаційної інфраструктури дає можливість охопити всі сис-

теми, які беруть участь безпосередньо в процесі обороту інформації в інформа-

ційній сфері, а також ті, які забезпечують цей процес, що дає підстави для пов-

ного охоплення правовим регулюванням всіх відносин у цій сфері. 

 

1.2.2. Складові елементи інформаційної інфраструктури 

 

Діяльність елементів, складових інформаційної інфраструктури України, 

регламентується законами і підзаконними актами. При цьому регламентація 
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діяльності окремих елементів інформаційної інфраструктури реалізується за 

допомогою спеціальних законів, а дія інших законів поширюються на деяку 

сукупність елементів. Представимо основні елементи, що входять в системи 

інформаційної інфраструктури, групуючи їх відповідно до  життєвого циклу 

інформації, розбитому на такі етапи: створення, поширення, використання, збе-

рігання та знищення інформації. 

Створення інформації. У сучасному світі значна частина інформації (ін-

формаційних ресурсів, інформаційних продуктів) створюється засобами масової 

інформації (ЗМІ), науковими та навчальними закладами, державними органами 

влади, підприємствами та організаціями, громадськими організаціями, окре-

мими творчими особистостями тощо. На сьогодні значна  кількість інформації 

продукується творчими колективами та індивідуумами, які розміщують її на 

веб-сайтах. 

1. Засоби масової інформації. Українським законодавством до засобів 

масової інформації належать друковані засоби масової інформації (газети і жу-

рнали), телевізійні та радіо організації, інформаційні агентства. Статтею 92 

Конституції України встановлюється, що основи створення та діяльності засобів 

масової інформації визначаються виключно законами. Результатом діяльності 

ЗМІ є масова інформація [505]. До основних видів засобів масової інформації 

належать: 

– друковані засоби масової інформації - створення і діяльність регламен-

тується Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» [515]; 

інформаційні агентства - створення і діяльність регламентується Законом 

України «Про інформаційні агентства» [517]. 

– телерадіоорганізації - створення та діяльність регламентується Законом 

України «Про телебачення і радіомовлення» [531]. 

2. Органи державної влади та місцевого самоврядування. Законом 

України «Про інформацію» в редакції від 02.12.2010 р. передбачався спеціаль-

ний вид інформації - адміністративна інформація. Повноваження зі створення 

адміністративної інформації, як правило, зазначені або в законах, або в положен- 
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нях про конкретні органи державної влади або місцевого самоврядування. У 

Законі України «Про інформацію» в редакції від 13.01.2011 р. такого виду ін-

формації як адміністративна вже не передбачається. На заміну цієї категорії 

прийшла категорія «публічна інформація», під якою розуміється відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка 

була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повнова-

жень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знахо-

диться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників пуб-

лічної інформації, визначених Законом [514]. 

3. Наукові організації та навчальні заклади. Наукова діяльність регла-

ментується Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» [532]. 

Цей закон не має спеціальних норм, що якимось чином регламентують процес 

створення наукової інформації. Він тільки передбачає створення державою 

спеціальної системи науково-технічної інформації [521]. Діяльність у галузі 

вищої освіти регламентується Законом України «Про освіту». 

4. Статистка. Законом України «Про державну статистику» регулюються 

суспільні відносини, пов'язані тільки з державною статистикою, під якою розу-

міється централізована система збору, обробки, аналізу, поширення, зберігання, 

захисту та використання статистичної інформації [513]. У законі досить докла-

дно описано регулювання процесу створення статистичної інформації. Джере-

лом державної статистичної інформації є Державна служба статистики України. 

5. Творча діяльність. Поняття творчої діяльності наведено в Законі Укра-

їни «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» [529]. Творча дія-

льність - індивідуальна чи колективна творчість професійних творчих праців-

ників, результатом чого є твір чи його інтерпретація, що мають культур-

но-мистецьку цінність. Правова регламентація творчої діяльності здійснюється 

Цивільним кодексом України та Законами України «Про авторське право і су-

міжні права» [510], «Про кінематографію» [519]. 

Поширення (передавання) інформації. Представимо основні елементи, 

які входять в системи інформаційної інфраструктури, що поширюють інформа-

цію на основі  класифікації  видів  представлення  інформації:  друковані,  відео, 
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телевізійні, аудіо, електронні (цифрові). 

1. Елементи інформаційної інфраструктури, що поширюють друковану 

продукцію: 

– друковані засоби масової інформації. В основному періодичні друковані 

засоби масової інформації розповсюджуються підприємствами поштового зв'я-

зку. Регламентація діяльності цих суб'єктів здійснюється Законом України «Про 

поштовий зв'язок» [528]. 

– книжкова продукція. До елементів інформаційної інфраструктури по-

ширення книг, відносяться видавництва, книжкові колектори, книжкові мага-

зини та окремі торгові точки. Власне видавництва виробляють книги як такі, а 

решта займаються тільки їх поширенням. Видавнича діяльність регулюється 

Законом України «Про видавничу справу» [512]. В останні роки набуває поши-

рення торгівля книгами за допомогою інтернет-технологій. 

2. Елементи інформаційної інфраструктури, що поширюють відео продук-

цію. До відео продукції належать  кінофільми, відеофільми, фотографії. 

– кінофільми. Регламентація кінопрокату здійснюється відповідно до За-

кону України «Про кінематографію» [519]. Широко використовується сучасний 

спосіб поширення відеопродукції на різних автономних аналогових і цифрових 

носіях, з перевагою останніх. Розповсюдження  носіїв здійснюється через ме-

режу роздрібної торгівлі та за допомогою інтернет-технологій. 

– телебачення. Поширення телевізійних програм здійснюється операто-

рами телекомунікацій. При цьому існує три способи поширення інформації: 

ефірний, кабельний і супутниковий. 

3. Елементи інформаційної інфраструктури, що поширюють аудіо 

продукцію. Поширення радіопередач проводять радіоорганізації (радіостанції), 

діяльність яких регламентується Законом України «Про телебачення і радіомо-

влення» [531], за допомогою операторів телекомунікацій. Решту видів аудіо 

продукції записану на різні аналогові та цифрові носії поширюють через мережу 

роздрібної торгівлі та за допомогою інтернет-технологій. 

4. Елементи інформаційної інфраструктури, що поширюють інформа-

ційну продукцію, представлену в електронній (цифровій) формі. Інформація в 
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цифровій формі (цифрова інформація) поширюється за допомогою, так званих, 

систем передачі даних, які відносяться до телекомунікацій. Оператори телеко-

мунікацій здійснюють свою діяльність, надаючи послуги телекомунікацій, у 

тому числі, послуги  передачі  даних. 

– телекомунікаційна мережа загального користування. Усі технічні за-

соби телекомунікацій, що об'єднані в єдину технологічну мережу, отримали 

назву телекомунікаційної мережі загального користування. Оператор телеко-

мунікацій - суб'єкт, який отримав право на заняття діяльністю у сфері телеко-

мунікації, в установленому порядку. Регламентація діяльності операторів теле-

комунікації здійснюється згідно із Законами України «Про телекомунікації» [533] 

та «Про радіочастотний ресурс України» [530]. 

– мережа Інтернет. Інтернет - це глобальна інформаційна мережа, час-

тини якої логічно взаємопов'язані одна з одною за допомогою єдиного адресного 

простору, заснованого на IP-протоколі. Регламентація діяльності операторів 

(провайдерів) мережі Інтернет здійснюється відповідно до національних і між-

народних законодавств  у сфері телекомунікації. Основна функція провайдерів 

Інтернет полягає у забезпеченні технічного і технологічного доступу до мережі 

Інтернет користувачів інформаційних продуктів та інформаційних ресурсів, 

перетворених у дані, різних сервісів, що надаються за допомогою інтер-

нет-технологій. 

Зберігання інформації. Наявність в обороті величезних масивів інформації 

спонукало людство звернути увагу на проблему її зберігання. Найбільш поши-

реними системами зберігання інформації є бібліотеки, архіви та музеї. 

1. Бібліотечна система. Регламентація діяльності бібліотек здійснюється 

відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» [511]. Від-

мінною особливістю інформаційних ресурсів, зібраних у бібліотеках, є їх упо-

рядкованість,  завдяки  стандартизації  процесу  ведення  каталогів . Бібліотеки є 

 важливим джерелом інформації для багатьох людей. 

2. Архівна система. Регламентація діяльності архівів здійснюється відпо-

відно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

[522]. При цьому під архівним документом розуміється документ незалежно від 



53 

 

його виду, виду матеріального носія інформації, місця, часу створення, місця 

зберігання та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для 

яких був створений, але який зберігається або підлягає зберіганню, враховуючи 

значущість для особистості, суспільства або держави, або цінність для власника, 

як  об'єкт  рухомого майна [522]. 

Введення в оборот цифрової інформації також призвело до необхідності 

вирішення проблеми її зберігання. Ця проблема поки вирішується двома шля-

хами. У першому випадку електронний документ (містить інформацію у циф-

ровій формі) зберігається на загальних правових підставах, але в іншій техно-

логії (паперової), тому передається на зберігання в звичайні архіви. У другому 

випадку, величезні масиви цифрової інформації передаються на оперативне або 

довготривале зберігання в спеціальні технологічні комп'ютерні комплекси, що 

отримали назву  «дата-центрів». 

3. Система музеїв. Регламентація діяльності музеїв здійснюється відпові-

дно до Закону України « Про музеї та музейну справу» [520]. 

Виробництво інформаційних технологій. Інформаційні технології в 

останні роки все частіше асоціюються із комп'ютерними технологіями. Однак в 

інформаційній сфері повинна йти мова про більш широке розуміння інформа-

ційних технологій, як технологій, які використовуються у всіх можливих випа-

дках виробництва, поширення, використання та зберігання інформації. Але, з 

урахуванням сучасної специфіки інформаційних процесів, переважна більшість 

інформаційних технологій таки базується на використанні саме комп'ютерних 

технологій. 

1. Технології для створення інформації: 

– технології для створення друкованої інформації. Для забезпечення ви-

давничо-поліграфічного процесу необхідні машини та агрегати поліграфічного 

виробництва, а також технології поліграфічного виробництва. Зокрема, це тех-

нології друкованих видань, виготовлення та оформлення упаковок, автомати-

зовані системи поліграфічного виробництва. Крім того, широко використову-

ються автоматизовані редакторсько-видавничі комплекси та системи. 

– технології для створення відео, аудіо та телевізійної інформації. Техно- 
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логії, призначені для створення відео інформації, складаються з пристроїв, що 

перетворюють інформацію у відео формат - кінокамери, відеокамери і фотоа-

парати, а також різноманітних комп'ютеризованих редакторів фото зображень і 

систем редагування відео файлів. 

– технології для створення цифрової інформації. Ці технології можна роз-

ділити на дві основні групи: технології для первинного створення цифрової ін-

формації і технології, що перетворюють друковану, відео, аудіо і телевізійну 

інформацію у цифровий формат. Безсумнівно, всі ці технології  як базо-

ву,використовують комп'ютерну технологію. 

2. Технології для поширення інформації. Спектр телекомунікаційного 

обладнання, яке використовується в Україні, дуже широкий. Є вітчизняні підп-

риємства, що виробляють АТС (автоматизовані телефонні станції), в тому числі 

цифрові. 

Аналогічно можна описати елементи інших систем інформаційної інфра-

структури (сервісного обслуговування інформаційних засобів і технологій; пі-

дготовки кадрів; забезпечення інформаційної безпеки). 

Таким чином ми бачимо, що поняття інформаційної інфраструктури  охо-

плює значну кількість суб'єктів із самих різних сегментів інформаційної діяль-

ності, спрямованої як на формування власне обороту інформації, так і на забез-

печення  цього обороту. 

 

1.2.3. Стисла характеристика суспільних відносин в інформаційній 

інфраструктурі 

 

Аналіз змісту діяльності елементів інформаційної інфраструктури показує, 

що відповідно до суспільних відносин, в яких вони беруть участь, їх можна 

згрупувати таким чином. 

1. Юридичні особи (підприємства, організації   та установи)  та не юридичні  

особи (творчі групи, окремі фізичні особи ), які надають інформаційні послуги і 

виконують інформаційні роботи у процесі створення, поширення  (передавання), 

зберігання, використання та знищення (утилізації) інформації. До таких органі-

заційних структур належать ті, діяльність яких пов'язана з: 



55 

 

– створенням інформаційних продуктів: телерадіоорганізації, інформаге-

нтства, рекламні агентства, редакції, наукові установи, державні установи, тво-

рчі колективи, фізичні особи тощо; 

– поширенням інформаційних продуктів: видавництва, телекомунікаційні 

та поштові підприємства та організації, системи поширення книжкових і пері-

одичних друкованих видань тощо; 

– зберіганням інформаційних продуктів: бібліотеки, архіви, музеї, да-

та-центри тощо; 

– використанням інформаційних продуктів: всі установи, підприємства та 

організації, фізичні особи; 

– знищенням (утилізацією) інформаційних продуктів: всі установи, підп-

риємства та організації, фізичні особи. 

2. Підприємства та організації, що виробляють і використовують інфор-

маційні технології та що використовують обмежені ресурси. До таких органі-

заційних структур  належать  ті, діяльність яких пов'язана з: 

– виробництвом засобів, що забезпечують інформаційну діяльність: виро-

бники теле-, кіно-, фото та аудіо- апаратури, комп'ютерної та телекомунікаційної 

техніки, поліграфічної техніки тощо; 

– виробництвом інформаційних технологій: підприємства та організації, які 

виробляють телекомунікаційні, поліграфічні, телевізійні, комп'ютерні системи, 

програмні засоби тощо; 

– використанням інформаційних технологій: практично всі установи, під-

приємства та організації, фізичні особи; 

– використанням обмежених ресурсів: телерадіоорганізації, телекомуніка-

ційні оператори та інші юридичні та фізичні особи, які використовують радіо-

частотний, телефонний номерний та інші обмежені ресурси. 

3. Підприємства, організації та установи, пов'язані з навчанням персоналу  

для елементів інформаційної інфраструктури, орієнтованих на використання 

інформаційних технологій. До таких організаційних структур належать ті, дія-

льність яких пов'язана з: 

– навчанням у рамках системи середньої та вищої освіти; 
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– підготовкою та перепідготовкою фахівців інформаційної сфери; 

– навчанням населення навичкам використання інформаційних технологій. 

4. Підприємства та організації, пов'язані з сервісним обслуговуванням ін-

формаційних засобів і технологій. До таких організаційних структур належать 

такі: 

– сервісні центри виробників інформаційних засобів і технологій; 

– універсальні сервісні центри. 

5. Підприємства та організації, пов'язані із забезпеченням інформаційної 

безпеки. До таких організаційних структур  належать ті, діяльність яких пов'я-

зана з: 

– виробництвом систем і засобів, що забезпечують інформаційну безпеку: 

виробники систем і засобів технічного і криптографічного захисту інформації; 

– забезпеченням інформаційної безпеки: підприємства та організації, що 

реалізують проведення комплексних заходів щодо забезпечення інформаційної 

безпеки, зокрема щодо забезпечення технічного та криптографічного захисту 

інформації. 

Зміст діяльності всіх перелічених вище суб'єктів має свої специфічні осо-

бливості внаслідок того, що вона пов'язана саме із забезпеченням обороту ін-

формації. Отже, особливості мають і суспільні відносини, які виникають в про-

цесі здійснення цієї діяльності елементами інформаційної інфраструктури. Крім 

того, саме тому, що елементи інформаційної інфраструктури забезпечують 

оборот інформації, суспільні відносини, пов'язані з їх створенням, повсякденною 

діяльністю і, навіть, із припиненням діяльності, також мають особливості. 

Усю сукупність (безліч) суспільних відносин, пов'язаних з інформаційною 

інфраструктурою, можна представити сукупністю кількох груп ( підмножин ): 

1. Відносини, що пов'язані з особливостями життєвого циклу існування 

(функціонування) суб'єктів інформаційної інфраструктури як юридичних осіб. 

2. Відносини, що пов'язані із наданням інформаційних послуг і виконанням 

інформаційних робіт у процесі створення, поширення (передавання), зберігання, 

використання та знищення (утилізації) інформації. 

3. Відносини, що пов'язані з виробництвом і використанням інформаційних 



57 

 

 технологій і ресурсів та із використанням обмежених ресурсів. 

4. Відносини, що пов'язані з сервісним обслуговуванням інформаційних 

засобів і технологій. 

5. Відносини, що пов'язані із навчанням. 

6. Відносини, що пов'язані із забезпеченням інформаційної безпеки. 

Описані підмножини суспільних відносин у сукупності складають біль-

шість всіх можливих суспільних відносин в інформаційній інфраструктурі, по-

в'язані як з оборотом інформації, так і з забезпеченням цього обороту. 

Безсумнівно, наведені підмножини суспільних відносин є підмножинами 

вищого ступеня агрегації, тому вони вимагають подальшої декомпозиції. На-

приклад, суспільні відносини, пов'язані з особливостями життєвого циклу іс-

нування ( функціонування ) суб'єктів інформаційної інфраструктури, можна по-

ділити на групи відносин у процесі: 

- створення суб'єктів; 

- отримання ліцензій  і  дозволів; 

- здійснення діяльності суб'єктів; 

- нагляду та контролю за діяльністю цих суб'єктів; 

- припинення діяльності суб'єктів тощо. 

Суспільні відносини, пов'язані з наданням інформаційних послуг і вико-

нанням інформаційних робіт у процесі створення, поширення (передавання), 

зберігання, використання та знищення (утилізації) інформації, можна поділити 

на такі групи відносин: 

- початок надання послуг і  виконання робіт; 

- надання послуг і виконання робіт, у  тому числі особливості; 

- якість надання послуг і  виконання робіт; 

- універсальність надання послуг; 

- оплата за надання послуг і  виконання робіт; 

- закінчення надання послуг і виконання робіт; 

- вирішення суперечок тощо. 
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Суспільні відносини, пов'язані з виробництвом і використанням інформа-

ційних технологій і ресурсів, можна поділити на такі групи відносини, які за-

безпечують: 

- справедливу конкуренцію; 

- взаємний доступ до технологій і обмежених ресурсів; 

- спільне використання інформаційних технологій та мереж; 

- конкурсні підстави використання обмежених ресурсів тощо. 

Запропонований поділ суспільних відносин, в яких беруть участь елементи 

інформаційної інфраструктури та які пов'язані  із забезпеченням обороту інфо-

рмації, на окремі групи дозволяє використовувати його як  підставу для побу-

дови системи класифікації суспільних відносин в інформаційній інфраструктурі. 

 

1.3. Правовідносини в інформаційній сфері: зміст, об'єкти і суб'єкти 

 

1.3.1. Концепція правовідносин у сучасному інформаційному праві 

 

Аналіз особливостей інформаційної сфери, інформаційної інфраструктури, 

реалізації суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, дозволяє зробити 

припущення про те, що в інформаційній сфері існують дві особливі групи сус-

пільних відносин, що регулюються нормами інформаційного права. До першої 

групи, безсумнівно, належать ті відносини, які вже отримали визнану назву ін-

формаційних відносин, тобто відносин, пов'язаних з оборотом інформації - її 

створенням, поширенням, використанням, зберіганням і знищенням. А другу 

групу утворюють суспільні відносини, в яких беруть участь елементи інформа-

ційної інфраструктури та правове регулювання яких має особливості саме за-

вдяки тому, що вони беруть участь у забезпеченні обороту інформації. Попе-

редньо назвемо ці суспільні відносини - інформаційно-інфраструктурними від-

носинами. 

Проблема правовідносин належить до найбільш важливих і  дискусійних як  

у загальній теорії права [324, c. 726], так і в теорії окремих галузей права. Це 

повною мірою відноситься до низки  ключових положень [77]: 
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методологічні питання теорії правовідносин, в рамках яких обґрунтовується 

той чи інший підхід до правовідносин, визначається місцем правовідносин у 

понятійному апараті правової науки та у системі правового регулювання; 

питання про передумови та динамку  (виникненні, зміні та припиненні) 

правовідносин, суб'єктах правовідносин; 

питання про суб'єктивні права і суб'єктивні юридичні зобов'язання сторін 

правовідносин, структурі правовідносин, класифікації правовідносин тощо. 

На наш погляд найбільш раціональна класифікація була зроблена С.Ф. Ке-

чек'яновим, який виділяє наступні групи питань у проблематиці правовідносин: 

зміст правовідносин і їх взаємозв'язок із нормами права, суб'єктивне право і 

правовий обов'язок у правовідносинах, суб'єкти права у правовідносинах, об'єкт 

права у правовідносинах та умови виникнення, зміни та припинення правовід-

носин [210]. 

Але все таки слід погодитися з Є.З. Бекбаєвим у тому, що на цей час в 

юридичній науці всі вчені визнають наявність так званих конкретних чи реаль-

них правовідносин між певними суб'єктами правової сфери, які в силу настання 

певних юридичних фактів є володарями кореспондуючих один до одного су-

б'єктивних прав і юридичних обов'язків [77]. 

Досить консервативне визначення терміна надано О.Ф. Скакуном: «право-

відносини» - це врегульовані нормами права, вольові суспільні відносини, що 

виражаються в конкретному зв'язку між правомочними і зобов'язаними суб'єк-

тами носіями суб'єктивних юридичних прав, обов'язків, повноважень і відпові-

дальності, та забезпечуються державою [367]. Практично таке ж визначення 

дають В.Н. Кириченко і А.Н. Куракін: «правові відносини» - це врегульовані 

нормами права суспільні зв'язки між суб'єктами права, що є носіями суб'єктив-

них прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою [213]. 

Інші автори, на жаль, не надають належного значення опису взаємозв'язку 

правовідносин власне з правом. Так М.І. Абдулаєв вважає, що правовідносини 

можна визначити як індивідуалізоване, вольове суспільне відношення, що 

складається на базі взаємного визнання свободи і формальної рівності його 

учасників і характеризується наявністю у сторін суб'єктивних прав і обов'язків 
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[3]. Автор ніяким чином не охарактеризував природу суб'єктивних прав і обо-

в'язків сторін, тим самим залишивши за межею дослідження взаємозв'язок з 

правом. 

Найбільш повне і перспективне визначення, з точки зору дослідження, що 

проводиться, було надано В. В. Лазарєвим: «правовідносини - це об'єктивно 

виникаюча в суспільстві відповідно до закону або навіть до виникнення закону 

особлива форма соціальної взаємодії, учасники якої володіють взаємними, ко-

респондуючими правами і обов'язками та реалізують їх з метою задоволення 

своїх потреб та інтересів в особливому порядку,  що не забороняється державою 

або гарантується та охороняється ним в особі певних органів» [301]. 

На самих ранніх стадіях  вивчення проблеми правового регулювання сус-

пільних відносин в інформаційній сфері заперечувалося існування самостійних 

інформаційних правовідносин [99]. Цю точку зору деякі автори підтримують і 

сьогодні вважаючи, що юридична природа інформаційного відношення  визна-

чається юридичною природою тих галузевих правовідносин, у  рамках  яких  

воно існує [447]. 

З метою дослідження правового регулювання суспільних відносин, пов'я-

заних з інформацією, В.А. Копилов запропонував під інформаційними право-

відносинами  розуміти врегульоване інформаційно-правовою нормою інформа-

ційні суспільні відносини, сторони якого виступають як носії взаємних прав і 

обов'язків, установлених і гарантованих інформаційно-правовою нормою [233]. 

При цьому В.А. Копилов в інформаційне суспільне відношення  включає від-

носини, які виникають, розвиваються і припиняються в інформаційній сфері при 

обороті  інформації. 

Дещо конкретніше, але не досить повно С.Є. Чаннов визначає інформаційні 

правовідносини, як суспільні відносини, що виникають в інформаційній сфері з 

приводу створення, перетворення, зберігання, передавання, поширення та спо-

живання інформації [419]. 

Досліджуючи  питання  класифікації  інформаційних  правовідносин у за-

конодавстві Республіки Білорусь, Є.В. Міхєєва стверджує, що під інформацій-

ними правовідносинами доцільно розуміти суспільні відносини, врегульовані 
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інформаційно-правовими нормами, що виникають з приводу інформації та її 

ресурсів, що складаються в інформаційній сфері, суб'єкти яких мають взаємні 

права та обов'язки, що реалізуються добровільно або забезпечені державним 

примусом [281]. Виникає досить багато питань, які потребують або уточнення, 

або пояснення. Наприклад, що таке ресурси інформації? Інформація – це те, з 

приводу чого виникають суспільні відносини або інформація є об'єктом цих ві-

дносин? 

Не досить широко  трактують поняття інформаційні правовідносини В.М. 

Боєр і О.Г. Павельева. Вони зводять інформаційні правовідносини тільки до со-

ціальних відносин з приводу створення, володіння та користування інформацією, 

що відбуваються в інформаційній сфері, та врегульовані інформацій-

но-правовими нормами [93]. 

У своєму дисертаційному дослідженні П.В. Шумов стверджує, що інфор-

маційні правовідносини – індивідуалізований суспільний з в'язок, що виникає на 

основі норм права, між юридичними або фізичними особами, їх організаціями, 

об'єднаннями, який характеризується наявністю суб'єктивних юридичних прав і 

обов'язків у сфері отримання, використання або поширення відомостей про осіб, 

предмети, факти, події, явища і процеси, незалежно від форми їх подання, та 

підтримується  (гарантується) примусовою силою держави [440]. І тут же автор 

робить парадоксальний висновок, що нівелює вищесказане, про те, що ґрунту-

ючись на галузевій приналежності, представляється можливим виділити види 

інформаційних правовідносин: конституційні, кримінальні, адміністративні, 

кримінально-процесуальні, кримінально-виконавчі, цивільно-правові, службо-

во-трудові. 

Ю. Нечипорук стверджує, що інформаційні правовідносини - це відносини, 

які врегульовані нормами інформаційного права, що виникають у процесі обо-

роту інформації і встановлюють для суб'єктів взаємні права та обов'язки [294]. 

Цікаві результати проведених досліджень в інших галузях права, пов'язаних 

з вивченням специфіки інформаційних правовідносин. Так, Д.Є. Іванов вважає, 

що інформаційні правовідносини можна визначити як урегульовані нормами 

права суспільні відносини, що  впровадженні у справах про адміністративні 
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правопорушення, у зв'язку зі створенням, збиранням, обробленням, накопичен-

ням, зберіганням, пошуком, отриманням, поширенням і  споживанням інфор-

мації в державі та суспільстві, а також процеси створення і застосування інфо-

рмаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення, засобів 

і механізмів інформаційної безпеки [180]. У цьому визначенні автор не згадує 

про суб'єктивні юридичні права та обов'язки, але можна припустити, що згадані  

ним  норми права вже містять їх. Крім того, тут зроблена спроба ввести до 

множини  інформаційних правовідносин і відносини в інформаційній інфра-

структурі, хоча далеко не в повному їх обсязі: «створення та застосування ін-

формаційних систем, інформаційних технологій і засобів їх забезпечення, засо-

бів і механізмів інформаційної безпеки». 

При вивченні проблем правового регулювання суспільних відносин, пов'я-

заних із використанням інтернет-технологій, І.М. Рассолов визначає інформа-

ційне правовідношення як збірне поняття, що включає в себе врегульовані ін-

формаційним законодавством різні за правовою природою суспільні відносини, 

що об'єднані зв'язком з особливим об'єктом – благом особливого роду - інфор-

мацією [343, c. 33]. Це визначення має один істотний недолік - воно не визначає 

власне інформаційне правовідношення, тому що суспільні відносини відповідні 

якоїсь певній правовій природі, повинні регулюватися нормами права, що від-

повідає цій природі, тобто вони не можуть належати до інформаційних право-

відносин. 

Ряд авторів для більш строгого опису моделі інформаційної сфери вводять 

поняття змішаних правовідносин: інформаційно-цивільні, інформацій-

но-адміністративні, конституційно-інформаційні тощо. Тим самим робиться 

спроба правильно відобразити той факт, що в реальній дійсності практично всі 

види суспільних відносин супроводжуються інформаційними. 

Найбільш системно цей підхід сформульовано І.В. Арістовою. На нашу 

думку, зазначений вище підхід доцільно взяти за основу при дослідженні сус-

пільних відносин, що виникають у інтегративній інформаційній сфері. Вона 

пропонує суспільні відносини в інформаційній сфері розглядати як системне 

утворення, що складається з двох підсистем: «змішаних» і «чистих» інформа-
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ційних суспільних відносин. У свою чергу в першу підсистему входять: а) ін-

формаційно-управлінські, інформаційно-майнові, інформаційно-банківські, ін-

формаційно-трудові та інші відносини; б) управлінсько-інформаційні, майно-

во-інформаційні, банківсько-інформаційні, трудово-інформаційні та інші від-

носини. У першій групі інформаційні відносини є основними, а всі інші (управ-

лінські, майнові, банківські, трудові тощо) – є такими, що забезпечують інші, або 

є супутніми, а в другій групі - навпаки, інформаційні відносини є такими, що 

забезпечують інші, або є супутніми [19]. Запропонована модель суспільних ві-

дносин, що виникають в інформаційній сфері, системна й наочна, дозволяє по-

яснити всі особливості інформаційних процесів поряд з існуванням інших про-

цесів у соціумі. 

Далі автор пропонує віднести до інформаційної сфери тільки «чисті» ін-

формаційні відносини і суспільні відносини першої групи першого підсистеми: 

інформаційно-управлінські, інформаційними-майнові, інформаційно-банківські, 

інформаційно-трудові тощо. 

Однак такий підхід містить дуже серйозну методологічну проблему. Якщо 

допустити, що інформаційне право це право, яке поширюється тільки на суспі-

льні відносини в інформаційній сфері, то це призводить до висновку про існу-

вання ще якогось права, норми якого використовуються для регулювання ін-

формаційних відносин у другій групі першої підсистеми суспільних відносин: 

управлінсько-інформаційних, майново-інформаційних, банківсь-

ко-інформаційних, трудово-інформаційних тощо. 

Узагальнення визначення інформаційно-правових відносин зроблено Л.П. 

Коваленко, яка визначає їх як суспільні відносини, що регулюються нормами 

права та виникають, розвиваються і припиняють свою дію в інформаційному 

просторі між суб'єктами права, які наділені інформаційними правами і обов'яз-

ками [219]. Автор при цьому спирається на запозичене визначення інформа-

ційного простору як інформаційних процесів і відносин щодо створення, зби-

рання, відображенні, реєстрації, накопиченні, зберіганні, обробці, захисту та 

поширення інформації, інформаційних продуктів і інформаційних ресурсів, на 
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які поширюється юрисдикція держави. Тим самим автор робить відому термі-

нологічну помилку, визначаючи дефініцію терміна через подібний  термін.  

В цілому в інформаційному праві внаслідок використання напрацьованих 

підходів у загальній правовій науці складається практично загальне розуміння 

природи і змісту правовідносин в інформаційній сфері. Але тільки в частині 

суспільних відносин, об'єктом яких є інформація в процесі її обороту (створення, 

поширення, використання, зберігання та знищення). Інформацій-

но-інфраструктурні відносини, тобто суспільні відносини, пов'язані із забезпе-

ченням обороту інформації, у багатьох дослідників випадають з поля зору. Од-

нак розуміння того, що цілий пласт суспільних відносин, що мають місце в ін-

формаційній сфері та які не охоплюється класичними визначеннями інформа-

ційних правовідносин, обумовлює необхідність теоретичних спроб заповнити 

цю прогалину. 

Наприклад, у своїй роботі Д.А. Котіков встановлює, що оскільки відомості 

та комунікація розрізняються як об'єкти інформаційних правовідносин, то слід 

розрізняти види інформаційних правовідносин по об'єкту: предметні (об'єкт - 

відомості) і комунікативні (об'єкт - комунікація) [241]. При цьому він, посила-

ючись на роботу Є.В. Єрмішина [160], спирається на твердження про те, що 

комунікація - інший об'єкт, ніж відомості: це поняття «не включає в себе змісту 

повідомлення, що передається,а має на увазі лише процес його передачі». 

В.А. Копилов, не уточнюючи об'єкта інформаційних правовідносин у сво-

єму визначенні, при їх класифікації відносив до них, крім пов'язаних з оборотом 

інформації, наступні суспільні відносини, що: 

– виникають при створенні та використанні інформаційних систем, їх мереж, 

засобів забезпечення; 

– виникають при створенні та застосуванні засобів і механізмів інформа-

ційної безпеки [233]. 

Або іншими словами, В.А. Копилов при цьому описує деякі суспільні від-

носини, які забезпечують оборот інформації, тобто ті, які нами відносяться до 

інформаційно-інфраструктурних. 
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Аналіз змісту інформаційних процесів, наукової літератури та численних 

дефініцій, даних різними авторами, надає можливість сформулювати такі хара-

ктерні особливості суспільних відносин в інформаційній сфері [26]: 

1. Інформаційні суспільні відносини - це відносини між суб'єктами в процесі 

обороту інформації, тобто суспільні відносини у процесі створення, поширення 

(передачі), зберігання, використання та знищення (утилізації) інформації. 

2. Інформаційно-інфраструктурні суспільні відносини - це відносини між 

суб'єктами в процесі забезпечення обороту інформації, тобто суспільні відно-

сини, що пов'язані із: 

– особливостями життєвого циклу існування (функціонування) суб'єктів 

інформаційної інфраструктури як юридичних осіб; 

– наданням інформаційних послуг і виконанням інформаційних робіт у 

процесі створення, поширення (передачі), зберігання, використання та знищення 

(утилізації) інформації; 

– виробництвом і використанням інформаційних технологій і ресурсів, зо-

крема із використанням обмежених ресурсів; 

– забезпеченням інформаційної безпеки. 

3. Інформаційні та інформаційно-інфраструктурні суспільні відносини 

можуть бути простими автономними або частиною складних за складом суспі-

льних відносин. 

4. Юридична природа інформаційних та інформаційно-інфраструктурних 

суспільних відносин визначається природою інформаційного права. 

5. Інформаційні та інформаційно-інфраструктурні суспільні відносини ре-

гулюються нормами інформаційного законодавства. 

6. Суб'єкти правовідносин в інформаційній сфері - це суб'єкти права, які 

мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. 

7. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки в інформаційній сфері реалізу-

ються методами правового регулювання приватного і публічного права (в цьому 

автор поділяє точку зору К.І. Бєлякова [80]). 

 Використовуючи виявлені особливості, дамо визначення терміну «інфор-

маційні правовідносини» - це інформаційні та інформаційно-інфраструктурні 
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суспільні відносини, що регулюються нормами інформаційного права і вини-

кають у процесі обороту інформації, тобто в процесі її створення, поширення 

(передачі), зберігання, використання та знищення (утилізації), а також у процесі 

забезпечення обороту інформації між суб'єктами, які мають суб'єктивні права та 

юридичні обов'язки, що реалізуються методами правого регулювання приват-

ного і публічного права. 

Сформульована дефініція терміна «інформаційні правовідносини» дозволяє 

ввести в науковий обіг інформаційно-інфраструктурні відносини, які мають 

місце в процесі забезпечення обороту інформації. Тим самим отримують своє 

логічне місце в теоретичних дослідженнях питання правого регулювання сус-

пільних відносин, що пов'язані з функціонуванням елементів інформаційної 

інфраструктури. Це представляється досить важливим, оскільки правові про-

блеми формування, управління і регулювання інформаційної інфраструктури, а 

також таких її окремих елементів як телекомунікації, телебачення, засоби ма-

сової інформації, «електронного» уряду, «електронної» медицини, дистанцій-

ного навчання, «електронної» торгівлі, систем електронного документообігу 

вимагають своєї систематизації та вирішення, що найбільш раціонально здійс-

нювати в рамках інформаційного права. 

 

1.3.2. Об'єкт правовідносин в інформаційній сфері 

 

У теорії права проблематиці визначення об'єкта правовідносин завжди 

приділялася особлива увага. У результаті тривалої дискусії сформувалися дві 

основні теорії об'єкта правовідносин: моністична (теорія єдиного об'єкта) і 

плюралістична (теорія множинності об'єктів). Яскравими виразниками ідей мо-

ністичного підходу є О. С. Іоффе, який вважав, що об'єкт правовідносини - 

людська поведінка, діяльність або дії людей [187], а також Ю.К. Толстой [399], 

який стверджував, що об'єктом правовідносини можна визнавати лише майбутнє, 

тобто можливу поведінку суб'єкта. 

На думку С. С. Алексєєва, об'єктами правовідносин виступають явища 

(предмети) матеріального і духовного світу, тобто різноманітні матеріальні та 
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нематеріальні блага, здатні задовольняти потреби суб'єктів [12]. Це визначення, 

по суті, є квінтесенцією змісту плюралістичної теорії об'єкта правовідносин, яку 

розвивали С.Ф. Кечек'ян [210], В.Н. Протасов [338], О.Ф. Скакун [367], Н.І. 

Матузов [387], Є.В. Єрмолаєва [161], А.Є. Юріцін [443], А.С. Бондарєв [95]. Слід 

визнати вірним висновок О.В. Зайчука і  Н.М. Оніщенко про те, що багато хто з 

авторів, намагаючись знайти оптимальне та адекватне рішення і відповісти на 

загальне питання: що таке об'єкт правовідносин, висловлюють не тільки відмінні 

точки зору, а й ті, які доповнюють одна  одну. 

  Н.І. Матузов, вважаючи, що об'єктом правового відношення виступає те, 

на що спрямовані суб'єктивні права та юридичні обов'язки його учасників, ін-

шими словами, те, заради чого виникає саме правовідношення, дав розгорнуте 

визначення множинного об'єкта правовідносин, до якого він відносить [387]: 

1. Матеріальні блага (речі, предмети, цінності). 

2. Нематеріальні особисті блага (життя, честь, здоров'я, гідність, свобода, 

безпека, право на ім'я, недоторканність людини). 

3. Поведінка, дії суб'єктів, різного роду послуги та їх результати. 

4. Продукти духовної творчості (твори літератури, мистецтва, живопису, 

музики, скульптури, а також наукові відкриття, винаходи, раціоналізаторські 

пропозиції - все те, що є результатом інтелектуальної праці). 

5. Цінні папери, офіційні документи (облігації, акції, векселі, лотерейні 

квитки, гроші, приватизаційні чеки, паспорти, дипломи, атестати тощо). 

До цього переліку А.Є. Юріціним додаються ще й результати поведінки 

учасників правовідносин (це наслідки, до яких призводить те чи інше діяння) 

[443]. 

Гранично широке визначення дають О.В. Зайчук і Н.М. Оніщенко, вважа-

ючи, що об'єкти правовідносин настільки різноманітні, наскільки різноманітні 

правовідносини, що регулюються правом [394], при цьому вони погоджуються з 

конкретизацією об'єкта правовідносин, що надана Н.І. Матузовим. 

Досить раціонально підійшов до проблеми Б.А. Кормич, який визначив в 

 якості об'єкту інформаційних правовідносин документовану або публічно ого-

лошену інформацію про події та явища у сфері політики, економіки, культури, 
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охорони здоров'я, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших 

сферах [23, c. 56]. По суті справи, це дещо трансформована моністична позиція. 

В.Н. Протасовим  об'єкт  правовідносин  визначено  як  явище зовнішнього  

світу, здатне задовольнити інтерес правомочної особи, що виступає у вигляді 

речі, послуги, продукту духовної творчості або особистого нематеріального 

блага, заради якого і діють суб'єкти правовідносин у  рамках своїх юридичних 

прав і обов'язків [338]. 

Слід зауважити, що методологічно визначення, що надане В.М. Протасовим, 

є більш змістовним і продуктивним для подальшого використання. Але при 

цьому необхідно уникати надмірної перевантаженості дефініцій. Саме такий 

підхід буде використаний нами надалі при формулюванні відповідних дефініцій. 

Звернемо увагу на іншу проблему у визначенні об'єкта правовідносин. Іноді 

правовідносини, об'єктом яких виступає, наприклад, режим доступу або вико-

ристання інформації, відбуваються з метою задовольнити потреби або інтереси 

не тільки суб'єктів цих правовідносин, як про це, каже А.В. Міцкевич, який 

стверджував, що тільки суб'єкт правовідносин може бути зацікавленою сторо-

ною [304], а й з метою задоволення потреб чи інтересів третіх осіб. Наприклад 

вимоги перевіряючих органів про необхідність розміщення конкретної інфор-

мації, про діяльність органу виконавчої влади на сторінках веб-сайту є право-

відносинами, результати яких задовольняють інтереси третіх осіб. До подібних 

правовідносин належить їх більша  частина, яка регулюється нормами, що но-

сить публічно-правовий характер. 

Згідно з класичною теорією правовідносин, яка базується на жорстко од-

нозначному визначенні конкретних об'єктів, суб'єктів і суб'єктивних прав і обо-

в'язків без втрати її стрункості та логічності, не можна визнати наявність якихось 

третіх невизначених суб'єктів. Тому в теорії права виникла дискусія про доці-

льність введення поняття абсолютних, статусних, базових, вихідних, первинних 

правовідносин, що покликані виконувати функцію загально регулятивних пра-

вовідносин [387]. Ряд дослідників не підтримували таку точку зору [399, 410], 

проте сучасні реалії практики правового регулювання та розвитку правової на-

уки привели до ситуації поступового визнання правильності введення поняття 
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загально регулятивних правовідносин. Для інформаційної сфери це виправдо-

вується наявністю досить великої кількості правових норм, що носять публіч-

но-правовий характер. 

Прихильницею плюралістичного напряму в теорії правовідносин 3.Г. 

Криловою справедливо стверджується, що в якості об'єкта правовідносини ви-

ступає поведінка його суб'єктів, спрямована на досягнення юридичних наслідків 

[311]. 

Цілком обґрунтовано В.К. Бабаєв робить висновок про те, що іноді метою 

правовідносин є результат поведінки - «багато правовідносини і встановлю-

ються заради того, щоб шляхом поведінки осіб домогтися певного результату, в 

цьому випадку не сама поведінка буде об'єктом правовідносини, а саме резуль-

тат поведінки» [393]. Також і В.В. Копейчиков відносить до об'єкта правовід-

носин крім дій суб'єктів правовідносин, також і результати їх діяльності [335]. 

У роботі, присвяченій дослідженню об'єкта інформаційних правовідносин, 

Л.П. Коваленко стверджує, що до основних елементів таких правовідносин на-

лежить поведінка (дія, бездіяльність) суб'єктів при здійсненні ними інформа-

ційних правовідносин (наприклад, придбання виключних прав, передавання 

майнових прав, купівля-продаж інформаційних об'єктів, тиражування та поши-

рення інформаційних об'єктів та інші аналогічні дії) [218]. Крім того, що автор 

вводить до складу об'єкта правовідносин поведінку їх суб'єктів, вона показує, що 

це поведінка стосується не тільки обороту інформації, а й процесів, пов'язаних із 

забезпеченням цього обороту. 

Об'єктивні дані свідчать про те, що реальна поведінка суб'єктів правовід-

носин не завжди відповідає змісту його форми, тобто правової норми. Пояс-

нюючи це явище, В.А. Кодавбовіч і В.А. Кучинський вважають, що найбільш 

вірно і теоретично обґрунтовано розглядати в якості форми правовідносини 

тільки суб'єктивні права та обов'язки його сторін, які чітко визначають рамки 

можливої і належної їх поведінки, що становить реальний зміст суспільних ві-

дносин між ними [222]. Цей висновок видається вірним, оскільки поведінка су-

б'єктів суспільних відносин є проявом волі конкретних індивідуумів, вільних в 

прийнятті рішень та у своїх вчинках. Вони можуть бути і протиправними в 
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конкретних правовідносинах, коли суб'єктами цих правовідносин не викону-

ються їх права або обов'язки. 

З іншого боку, О.П.  Копиленко  в  якості  об'єкта  правовідносини  визнає  

тільки: матеріальні - предмети матеріального світу, предмети споживання, не-

рухомість, предмети домашнього вжитку, твори мистецтва тощо; нематеріальні - 

духовні цінності, морально - психологічний стан людини тощо. [232]. На ана-

логічній позиції наполягає і О.Ф. Скакун, який вважає, що до об'єкта правовід-

носин можна віднести тільки предмети матеріального світу, послуги виробни-

чого і невиробничого характеру, продукти духовної та інтелектуальної творчості, 

особисті немайнові блага [367]. 

Автор фундаментальної монографії з теорії правовідносин Р.О. Халфіна 

стверджує, що форма правовідносини (норма права - Авт.) впливає на зміст су-

спільних відносин, не тільки закріплюючи певні акти, вчинки, дії або бездіяль-

ність в якості прав і обов'язків, а й обумовлюючи відповідність, логічний зв'язок 

всього комплексу актів поведінки, всієї лінії поведінки з встановленими правами 

та обов'язками [410, c. 110]. У цій же роботі Р.О. Халфіна більш однозначно 

сказала, що оскільки все, що стосується особистих благ, послуг і прав складає 

зміст правовідносини, остільки сюди відноситься все сказане з приводу вклю-

чення в об'єкти права поведінки або матеріального змісту відносин [410, c. 215]. 

Дійсно, юридичний зміст правовідносин встановлює юридичні права та 

обов'язки, які можуть бути реалізовані тільки за допомогою певної поведінки їх 

суб'єктів або через певні дії цих суб'єктів. Більше того, юридичні права і обо-

в'язки найчастіше можуть вважатися реалізованими тільки в тому випадку, якщо 

досягнуто цілком певний конкретний результат. Або іншими словами, абстра-

ктна модель правомірної поведінки суб'єктів правовідносини, обумовлена кон-

кретними юридичними правами та обов'язками, може вважатися реалізованою в 

конкретному випадку тільки тоді, коли досягається результат, який може бути 

сприйнятий як належний і відповідний заданій абстрактної моделі. 

Незважаючи на недостатність певної стрункості в теоретичних положеннях  

різних послідовників плюралістичного підходу, слід зазначити, що поділяючи 

думку багатьох авторів, саме цю теорію будемо вважати найбільш близькою до 



71 

 

реалій правового регулювання в інформаційній сфері. Ґрунтуючись на плюра-

лістичному підході, сформулюємо наступне визначення: об'єкт правовідносин - 

це матеріальні та нематеріальні блага, які задовольняють потреби та інте-

реси як суб'єктів цих правовідносин, що діють в рамках своїх юридичних прав і 

обов'язків, так і інших суб'єктів, і виступають у вигляді: речі, документів, 

продуктів духовної творчості, особистого нематеріального блага, послуг, ро-

біт та їх результатів, результатів поведінки та дії. 

В якості основи для теоретичної характеристики об'єкта правових відносин 

в інформаційній сфері, як окремому випадку загальної теорії правовідносин, 

нами також обрано плюралістичний підхід. 

Дотримуючись такого ж підходу, Д.В. Огородов пропонує вважати об'єктом 

правових відносин в інформаційній сфері або певну інформацію, або безпосе-

редньо пов'язаний з інформацією результат поведінки учасника правовідносин 

(надання, одержання, нерозголошення інформації тощо). Або іншими словами, 

правовідносини в інформаційній сфері він пропонує визначати як врегульовані 

нормами права суспільні відносини, що виникають з приводу інформації або 

юридично значимих результатів дій (бездіяльності) з інформацією (передача, 

отримання, нерозголошення тощо) [305]. 

На думку Д.А. Ловцова особливі об'єкти інформаційних правовідносин 

дозволяють виділити їх в особливий рід правовідносин [264]. До таких особли-

вих об'єктів він відносить інформаційно-правовий режим і пов'язану з ним ін-

формаційну діяльність в інформаційній сфері. Далі Д.А. Ловцов наводить екле-

ктично складену класифікацію інформаційних правовідносин, що складається з 

чотирьох підкласів у сфері: засобів забезпечення інформаційної безпеки особи-

стості, суспільства і держави; ЗМІ; засобів автоматизації та ЕОТ; засобів теле-

матіки. Навіть при поверхневому аналізі видно, що ця класифікація, віддаючи 

деяку данину питанням інформаційної інфраструктури, не охоплює цілі пласти 

реальних правовідносин в інформаційній сфері, наприклад: правовідносини, що 

пов'язані із створенням, поширенням (передачею) і зберіганням інформації. 

У той же час слід звернути увагу на позицію Д.А. Ловцова щодо інформа-

ційно-правового режиму. Дійсно, на перший погляд, здається, що, наприклад, 
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встановлення правового режиму обмеження доступу до конкретних видів ін-

формації не охоплюється класифікацією об'єктів правовідносин, що запропо-

нована С.С. Алексєєвим (різноманітні матеріальні і нематеріальні блага, здатні 

задовольняти потреби суб'єктів), і являє собою щось особливе. Але якщо про-

стежити діалектичний зв'язок встановлення правового режиму обмеження дос-

тупу до інформації, то виявиться, що це робиться в інтересах конкретних су-

б'єктів з метою уникнути певної шкоди від несанкціонованого використання 

такої інформації. 

Недостатньо струнко і логічно визначають інформаційні правовідносини 

М.А. Лапіна, А.Г. Ревін і В.І. Лапін. Виступаючи як би з плюралістичних позицій, 

вони стверджують, що реалізація прав і обов'язків суб'єктів інформаційного 

правовідношення може бути пов'язана не тільки з їх поведінкою і діями (право-

мірними чи неправомірними), а і з речовими правами або продуктами творчої 

діяльності, а також з особистими нематеріальними благами (наприклад, при 

охороні честі і гідності громадян, захисту конфіденційної інформації тощо) [256]. 

Але надалі автори непослідовно заявляють, що об'єктом інформаційно-правових 

відносин є дії сторін (учасників правовідносин), а предметом правовідносин - 

інформація в різній формі і вигляді. 

 У рамках дослідження суб'єкта правовідносин у сфері засобів масової ін-

формації Р.С. Свистовичем також була обрана плюралістична концепція об'єкта 

правовідносини, яка допускає існування множини об'єктів [357]. Дотримуючись 

плюралістичного підходу, В.М. Боєр і О.Г. Павельева висловлюють досить 

спірну ідею, згідно з якою в якості об'єкта інформаційних правовідносин інфо-

рмація може виступати як [93]: 

– товар у процесах її створення, зберігання та використання, передачі та 

поширення; 

– джерело для прийняття рішень; 

– джерело отримання знань при освіті та вихованні в процесах здійснення 

конституційного права на освіту; 

– засіб сповіщення суспільства про події та явища (через ЗМІ) у порядку 

здійснення конституційного права на інформацію; 
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– засіб звітності про діяльність юридичних і фізичних осіб (податкова звіт-

ність, бухгалтерська звітність, статистична звітність тощо); 

– засіб реалізації прав і свобод особистості через надання відомостей про 

особу різним структурам (право на життя, право на житло, право на медичну 

освіту; право на виховання, право на працю тощо); 

– засіб, за допомогою якого реалізуються певні цілі (отримання прибутку, 

залучення клієнтів тощо).  

В інформаційній сфері до об'єкта правовідносин відповідно до раніше 

сформульованим його визначення доцільно віднести ті об'єкти правовідносин, з 

приводу яких вони виникають в процесі обороту інформації, тобто при створенні, 

поширенні, використанні, зберіганні та знищенні інформації, або в процесі за-

безпечення цього обороту, тобто які виникають в інформаційній інфраструктурі. 

Тому для інформаційної сфери в якості об'єкта інформаційних правовідносин 

визначимо наступне [50]. 

1. Матеріальні блага - речі (інформаційні продукти, особисті папери, до-

кументи тощо). 

При цьому інформаційними продуктами можуть бути твори літератури, 

мистецтва, живопису, музики, книги, журнали, кіно-, відео- та фотоматеріали, 

аудіо твори, наукові відкриття, винаходи, раціоналізаторські пропозиції, ре-

зультати інформаційних робіт і послуг, аналітичні звіти, звіти про проведені 

дослідження, у тому числі наукові, статистичні звіти тощо. 

Слід зауважити, що визнання інформації (інформаційних продуктів) в яко-

сті речі, що відбулося в практичній діяльності де факто, вимагає і юридичного 

визнання шляхом зміни правової доктрини. Крім того, таке визнання дозволяє 

також уникнути такого штучного утворення, як «продукти духовної творчості» 

або «результати інтелектуальної праці». Це дасть можливість підійти до право-

вого регулювання суспільних відносин, що пов'язані з інформацією будь-якого 

виду, з єдиних доктринальних позицій. 

Під особистими паперами розуміються документи, фотографії, щоденники,  

інші записи, особисті архівні матеріали фізичної особи, які є його власністю. 
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В якості документа можуть виступати цінні папери, векселі, розписки, 

сертифікати (грошові), розрахункові чеки, ліцензії, паспорта, дипломи, атестати 

тощо. 

Більш предметно до визначення термінів «інформаційний продукт» і «до-

кумент» ми повернемося в рамках обговорення проблеми термінології інфор-

маційного права.           2. 

Нематеріальні особисті блага - право на свободу слова, право на інформацію, 

право на захист персональних даних, авторське право, право інтелектуальної 

власності тощо. 

3. Поведінка і дії суб'єктів правовідносин в інформаційній сфері, а також 

результати поведінки і дій. 

З урахуванням вищесказаного визначимо наступним чином термін «об'єкт 

інформаційних правовідносин» - це матеріальні та нематеріальні блага, які 

виступають у вигляді: інформаційних продуктів, особистих паперів, документів, 

особистих нематеріальних благ, послуг і робіт, а також їх результатів, результа-

тів поведінки і дії в процесі обороту інформації або забезпечення цього обороту, 

та задовольняють потреби та інтереси, як суб'єктів цих  правовідносин, що діють 

в рамках своїх юридичних прав і обов'язків, так і інших суб'єктів. 

 

1.3.3. Суб'єктний склад інформаційних правовідносин 

 

Е.Н. Трубецькой відзначав, що суб'єктом права називається кожний, хто 

здатний мати права незалежно від того, чи користується він ними в дійсності чи 

ні [403]. З іншого боку В.К. Бабаєв вважає, що суб'єктами правовідносин (права) 

є учасники правовідносин, що мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки 

[403, c. 417]. При цьому до суб'єктів відносяться фізичні особи, організації та 

соціальні  спільноти, де соціальні спільноти - народ, нація, населення певного 

регіону чи населеного пункту, трудовий колектив. Цікавий підхід В.К. Бабаєва 

до визначення організацій, до яких він відносить державні та недержавні орга-

нізації, російську державу в цілому. При цьому він виявляє непослідовність в 

тому, що відносить до недержавних організацій державні підприємства [403, c. 
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418]. Що ж до держави, як суб'єкта правовідносин, то це цілком очевидна юри-

дична фікція, так як державу представляють уповноважені на те органи держа-

вної влади в кожному конкретному випадку. 

Через  необхідність  враховувати   в  якості  суб'єктів  правовідносин міста,  

райони та інші територіальні одиниці, виборчі округи, громадські об'єднання 

В.В. Лазарєв вводить поняття колективних суб'єктів [301, c. 186]. Вищого сту-

пеня узагальненості визначення суб'єктів (учасників) правовідносин надає В.С. 

Нерсесянц - це суб'єкти права, які мають правоздатність, дієздатність і делікто-

спроможність, що передбачені нормою права  [292, c. 511]. При цьому він вважає, 

що суб'єктами права є всі адресати права, тобто всі ті, хто перебуває під дією 

права, визнається ним як абстрактна правова особа, можливий носій прав і обо-

в'язків, – вільні індивіди, господарюючі утворення, громадські та релігійні ор-

ганізації, окремі державні органи і держава в цілому. 

О.Ф. Скакун в якості суб'єктів правовідносин пропонує визначити такі: 

індивідуальні суб'єкти (фізичні особи); колективні суб'єкти (юридичні особи); 

держава та її структурні одиниці; соціальні спільноти - народ, нація, етнічні 

групи, громадяни виборчого округу тощо [367]. 

Низка вчених присвятила свої дослідження вивченню суб'єктів правовід-

носин в інформаційній сфері. Так Д.А. Ловцов вважає, що за суб'єктами інфор-

маційні правовідносини принципово не відрізняються від інших правовідносин, 

оскільки суб'єктами інформаційного правовідношення вважаються її правосу-

б'єктні учасники - носії суб'єктивних юридичних прав (уповноважені) та обо-

в'язків (правозобов’язані), якими можуть бути [264]: 

–  індивіди: громадяни, іноземні громадяни, особи без громадянства, особи з 

подвійним громадянством; 

– організації (державні: органи держави, державні установи та підприємства, 

держава; недержавні: громадські об'єднання господарські організації, релігійні 

конфесії тощо); 

– соціальні спільноти (народ, нація, населення, трудовий колектив). 

Досить лаконічне визначення суб'єктів інформаційних правовідносин дають  



76 

 

В.М. Боєр і О.Г. Павельева. До цих суб’єктів науковці відносять особи, які бе-

руть участь  у створенні, перетворенні, передачі та поширенні, отриманні та 

споживанні інформації, насамперед, творців, виробників, володарів чи спожи-

вачів інформації, яких у свою чергу підрозділяють на [93]: 

– індивідуальні суб'єкти – фізичні особи, що приймають участь в інформа-

ційному процесі (обороті інформації – створенні, передаванні, користуванні); 

– колективні суб'єкти – юридичні особи, незалежно від форм власності та 

організаційно-правових форм. 

М.А. Лапіна та інші вважають, що суб'єктом інформаційно-правових від-

носин називається той, хто наділений інформаційними правами та обов'язками, в 

тому числі [256]: 

- індивідуальні суб'єкти (громадяни України, іноземні громадяни, особи без 

громадянства), які наділені правами та обов'язками в інформаційній сфері; 

- колективні суб'єкти - органи державної влади та місцевого самовряду-

вання, підприємства та установи різних форм власності, а також громадські 

об'єднання, що наділені інформаційними правами та обов'язками виступати у 

відносинах з іншими суб'єктами як єдине ціле, персоніфіковано. 

Ґрунтуючись на моделі інформаційної сфери, Л.П. Коваленко виділяє ос-

новні групи суб'єктів інформаційних правовідносин [221]: виробники, або творці, 

інформації, в тому числі автори; власники інформації (інформаційних об'єктів); 

споживачі інформації. Такий підхід повністю збігається з підходом, який за-

пропонував  у своїй роботі В.А. Копилов [233]. 

У статті 4 Закону України «Про інформацію» в якості суб'єктів інформа-

ційних відносин зазначені  [505]: фізичні особи; юридичні особи; об'єднання 

громадян; суб'єкти владних повноважень. 

Недоліком всіх вище наведених формулювань терміна «суб'єкти інформа-

ційних правовідносин» є те, що не враховано іноземні держави, міжнародні ор-

ганізації, іноземні громадяни та іноземні юридичні особи, які відповідно до за-

конодавства України можуть виступати суб'єктом суспільних відносин. 

Таким чином, до кола суб'єктів інформаційних правовідносин, які регу-

люються нормами інформаційного права, можна включити практично всі фізи-
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чні особи, всі юридичні особи, всі органи державної влади та місцевого самов-

рядування, громадські та політичні організації. Крім того, цілком очевидно, що 

до таких суб'єктів можна віднести міжнародні організації, іноземні держави, 

іноземних громадян та іноземних юридичних осіб. 

Тому до суб'єктів інформаційних правовідносин, що регулюються інфор-

маційним правом, відносяться: 

– фізичні та юридичні особи України; 

– особи без громадянства; 

– громадські та політичні організації України; 

– органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Крім того, до суб'єктів інформаційних правовідносин, за умови, якщо од-

нією з сторін цих відносин виступають громадяни або юридичні особи України, 

органи державної влади та місцевого самоврядування України, слід віднести 

також: 

– іноземні фізичні та юридичні особи; 

– міжнародні організації та іноземні держави. 

 

1.4. Правове забезпечення  інформаційної сфери 

 

1.4.1. Стан українського інформаційного законодавства 

 

В Україні, як і в усьому світі, відбувається різке збільшення кількості ор-

ганів державного управління, організацій, фірм і компаній, колективів і фахівців, 

які створюють і використовують інформацію, інформаційні продукти та інфор-

маційні технології. Широке впровадження і використання сучасних інформа-

ційних комп'ютерних технологій, яке бурхливо відбувається останнім часом, 

призвело до значного збільшення обсягу суспільних відносин особливого хара-

ктеру - інформаційних відносин, тобто відносин, які безпосередньо пов'язані зі 

створенням й оборотом інформації. 

Особливість характеру цих суспільних відносин обумовлена тим, що в од-

них випадках вони мають абсолютно самостійну роль і є самодостатніми, а в 
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інших випадках вони є допоміжними, тобто супроводжують інші суспільні ві-

дносини і забезпечують їх реалізацію. 

Дійсно, існують суспільні відносини, пов'язані з процесом створення ін-

формації, її передаванням і використанням, наприклад написання книг, передача 

баз і банків даних, використання наукових статей, які мають абсолютно самос-

тійну роль, тому що  в якості об’єкту цих відносин виступає інформація в тому 

чи іншому вигляді. Разом з тим, мають місце суспільні відносини, в процесі 

реалізації яких використання або передавання інформації носить допоміжний 

характер, але без чого неможливо здійснення основних суспільних відносин. Так, 

переважна більшість цивільних правовідносин (договірні відносини, відносини, 

що пов'язані з передачею майна та багато інших) обов'язково супроводжуються 

як попереднім наданням інформації про предмет цих відносин, так і подальшою 

передачею відповідної інформації. В якості приклада з іншої області – зовніш-

ньополітичні відносини держав також супроводжуються інтенсивним інформа-

ційним обміном у різних формах. Аналіз показує, що практично неможливо 

знайти приклади суспільних відносин, які б не базувалися на відповідних ін-

формаційних процесах. 

Слід зазначити, що інформаційні суспільні відносини завжди відігравали 

значну роль у розвитку людства. Але особливістю саме сучасного етапу розви-

тку суспільства є значне зростання залежності результатів політичної, соціальної, 

економічної, правової, особистої діяльності всіх без винятку суб'єктів публіч-

ного та цивільного права від якості інформаційних відносин. Тому сучасне сус-

пільство намагається адекватно реагувати на це шляхом відповідних трансфо-

рмацій державно-правових інститутів. Наслідком цього в багатьох країнах, зо-

крема і в Україні, стало спочатку поява одиничних, а з часом цілої  низки нор-

мативно-правових актів з питань правового регулювання інформаційних суспі-

льних відносин або, іншими словами, створення інформаційного законодавства. 

Сучасне інформаційне законодавство України, яке регулює інформаційні 

відносини, відповідно до оцінок експертів, налічує від декількох сотень до кілька 

тисяч нормативно-правових актів [102]. Розбіжність у кількості правових актів 

обумовлено виключно тим,  як  дослідники  визначають коло інформаційних ві- 
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дносин, які підлягають правовому регулюванню. 

Деякі дослідники, вважають, що основним фактором, який визначає необ-

хідність вивчення особливостей статусу тих чи інших сфер правового регулю-

вання, зокрема і сфери інформаційних відносин, є саме кількість норматив-

но-правових актів з цих питань. Судячи з цього, вони порушують питання про 

необхідність розгляду проблеми статусу інформаційного права та інформацій-

ного законодавства в загальній системі права і законодавства України [200]. 

Більше того, частина з них вважає, що наявність великої кількості норматив-

но-правових актів з питань регулювання суспільних інформаційних відносин, 

вже є достатньою підставою для того, щоб ставити питання про наявність в за-

гальній системі права України інформаційного права, а також наполягають на 

визнанні інформаційного права як окремої галузі системи права України [434]. В 

останні роки з'явилося багато робіт, що обґрунтовують підхід до розгляду ін-

формаційного права як самостійної галузі права [25, 70, 217, 233, 238, 308]. 

У теорії права розрізняють системи права і системи законодавства. Не 

приділяючи уваги змісту дискусії про співвідношення цих систем, зауважимо 

лише, що в діалектичному сенсі вони співвідносяться як зміст і форма. При 

цьому  в якості змісту виступає право, а форми - законодавство. 

Таким чином, аналіз наукових публікацій свідчить про те, що в Україні ві-

дбувається становлення інформаційного права. Цей факт знайшов офіційне пі-

дтвердження - ВАК України своїм рішенням від 21.05.2003 р. № 26-11/5 затве-

рдив паспорт спеціальності 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і 

процес, фінансове право, інформаційне право (юридичні науки) [553]. У новій 

редакції паспорт спеціальності 12.00.07 - адміністративного права і процес, фі-

нансове право, інформаційне право, затверджено Постановою Президії ВАК 

України від 08.10.2008 № 45-06/7 [558]. Проте, всі ці твердження про наявність 

інформаційного права, як окремої галузі в загальній системі права України від-

буваються без достатнього відповідного наукового обґрунтування. 

Насправді зростання кількості нормативно-правових актів, що регулюють 

інформаційні відносини, є лише наслідком деяких інших процесів. Реальною 

причиною   зростання  кількості   нормативно-правових  актів   є  два  наступних 
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 фактори: 

1. У сучасному суспільстві значно зросла загальна маса інформаційних ві-

дносин, якісно змінився зміст самих цих відносин, істотно розширилося коло 

питань стосовно  яких вони виникають; 

2. У сучасних умовах зростає і продовжує зростати значимість результатів  

реалізації інформаційних суспільних відносин для всіх сфер життя окремої 

людини, суспільства та  держави., 

Отже, власне зростання загальної маси інформаційних відносин у суспіль-

стві, реалізація яких має важливі соціальні, політичні, економічні та інші нас-

лідки і призвело до необхідності створення великої кількості норматив-

но-правових актів, що покликані регулювати ці відносини. Тому за останні роки 

в Україні з'явився цілий пласт нормативно-правових актів: від законів до типо-

вих посадових інструкцій, які або повністю, або частково присвячені регулю-

ванню інформаційних відносин. 

Історично першим в Україні був прийнятий Закон «Про інформацію» в 1992 

році [505]. Цей закон фактично виконував функцію базового в інформаційній 

сфері, про що свідчать посилання на нього в 2175 нормативно-правових доку-

ментах, рішеннях судів, коментарях тощо [365]. Він встановлював загальні 

правові основи одержання, використання, поширення та зберігання інформації, 

закріплював право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і державного 

життя України, а також визначав систему інформації, її джерела, статус учас-

ників інформаційних відносин, регулював доступ до інформації та забезпечував 

її охорону, захищав особистість і суспільство від неправдивої інформації. 

Розвивалося законодавство в галузі засобів масової інформації. У 1992 році 

був прийнятий Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні» [515]. На цей закон є посилання в 1320 нормативно-правових доку-

ментах, рішеннях судів, коментарях тощо [365]. Закон створює правові основи 

діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює 

державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції України, Закону України 

«Про інформацію» та визнаними Україною міжнародно-правовими докумен-

тами. 
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Закон України «Про телебачення і радіомовлення», прийнятий у 1993 році, 

регулює відповідно до Конституції України та Закону України «Про інформа-

цію» відносини, які виникають у сфері телебачення та радіо мовлення на тери-

торії України, визначає правові, економічні, соціальні, організаційні умови їх 

функціонування, спрямовані на реалізацію свободи слова, прав громадян на 

отримання повної, достовірної та оперативної інформації, на відкрите і вільне 

обговорення суспільних питань [531]. На цей закон є посилання в 16526 нор-

мативно-правових документах, рішеннях судів, коментарях тощо [365]. 

Закон України «Про інформаційні агентства», прийнятий у 1995 році, за-

кріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їх між-

народного співробітництва [517]. 

Законодавець приділяв чималу увагу нормативно-правовому врегулюванню 

діяльності зі збереження інформації. 

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

[522], прийнятий в 1993 році регулює відносини, що пов'язані з формуванням, 

обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші 

основні питання архівної справи. 

У 1995 році був прийнятий Закон України «Про музеї та музейну справу» 

[520], який регулює суспільні відносини у сфері музейної справи, визначає 

правові, економічні, соціальні засади створення і діяльності музеїв України та 

особливості наукового формування, вивчення, обліку, зберігання, охорони та 

використання Музейного фонду України, його правовий статус. 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р.) визначає 

статус бібліотек, правові та організаційні засади діяльності бібліотек і бібліо-

течної справи в Україні, гарантує право на вільний доступ до інформації, знань, 

залучення до цінностей національної та світової культури, науки та освіти, які 

зберігаються в бібліотеках [511]. 

Велику увагу законодавець приділяв законодавчому забезпеченню діяль-

ності різних елементів інформаційної інфраструктури. У різні роки були при-

йняті такі основоположні закони України, як: 

Про ратифікацію Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку (1994 р.); 
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Про зв'язок (1995 р.), який у 2003 році був замінений Законом України «Про 

телекомунікації»; 

Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення (1997 

р.); 

Про видавничу справу (1997 р.); 

Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України (1997 р.); 

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів (1997 р.); 

Угода про співробітництво в розвитку і використанні систем стільникового 

рухомого зв'язку (1998 р.); 

Про кінематографію (1998 р.); 

Про радіочастотний ресурс України (2000 р., 2004 р.); 

Про поштовий зв'язок (2001 р.); 

Про Національну систему конфіденційного зв'язку (2002 р.); 

Про ратифікацію Європейської конвенції про транскордонне телебачення 

(2008); 

Про ратифікацію Європейської конвенції про спільне кінематографічне 

виробництві (2009 р.); 

Про доступ до публічної інформації (2011 р.); 

Про інформацію (нова редакція, 2011 р.). 

Для забезпечення широкого впровадження інформаційних комп'ютерних 

технологій, розвитку інформаційного суспільства законодавець прийняв низку 

законів: 

Про Національну програму інформатизації (1998 р.); 

Про Концепцію Національної програми інформатизації (1998 р.); 

Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 1998 - 

2000 роки (1998 р.); 

Цивільний кодекс України (2003 р.); 

Про електронний цифровий підпис (2003 р.); 

Про електронні документи та електронний документообіг (2003 р.); 

Про   основні   засади   розвитку   інформаційного  суспільства в Україні на  
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2007-2015 роки (2007 р.); 

Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції (2012 р.). 

В окремих сегментах інформаційної сфери були прийняті спеціальні зако-

ни: 

Про державну статистику (1992 р.); 

Про науково-технічну інформації (1993 р.); 

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації (1997 р.); 

Про страховий фонд документації України (2001 р.); 

Про обов'язковий примірник документів (2007 р.). 

Окремі питання правового регулювання суспільних відносин в інформа-

ційній сфері були відображені в законах України: 

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (1993 р.); 

Про авторське право і суміжні права (1993 р.); 

Про рекламу (1996 р.); 

Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем (1997 р.); 

Про приєднання України до Конвенції з охорони інтересів виробників фо-

нограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971р. (1999 

р.); 

Про доступ до судових рішень (2005 р.); 

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини (2005 р.). 

У сфері інформаційної безпеки були прийняті такі закони: 

 Про державну таємницю (1994 р.); 

Про захист інформації в автоматизованих системах (1994 р.); 

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системи (2005 

р.); 

Про ратифікацію Конвенції про кіберзлочинність (2005 р.); 

Про захист персональних даних (2010 р.). 

Аналіз сучасного вітчизняного інформаційного законодавства свідчить про 

його фрагментарність і неповноту, наявності дублювання і суперечливості нор- 



84 

 

мативно-правових актів у галузі регулювання інформаційних відносин. 

Так, наприклад Закон України «Про інформацію» (1992 р.) в частині ре-

гулювання питань власності на інформацію вступав у колізію з Цивільним ко-

дексом України (2003 р.). У ЦКУ є норми, які суперечать положенням Законів 

України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронний документ та 

електронний документообіг». Закон України «Про поштовий зв'язок» має рам-

ковий характер і не відповідає на більшість злободенних проблемних питань 

регулювання поштових послуг. Закон України «Про телебачення і радіомов-

лення» фактично вніс правову плутанину в питання регулювання цифрового 

телебачення. 

Всі ці та багато інших подібних недоліків не зводяться просто до проблем 

норм проектувальної техніки, до проблем законотворчості. Насправді проблема, 

що призводить до системних недоліків в інформаційному законодавстві, більш 

глибша. Зупинимося тільки на деяких прикладах. 

1. Невизначеність питань правового регулювання права власності на ін-

формацію та інформаційні продукти призводить до серйозного гальмування 

розвитку справедливого ринку завдяки введенню в торговий оборот сурогатних 

(фіктивних) продуктів, що виконують маскувальну функцію при угодах з ін-

формаційними продуктами. Зокрема, це не дає можливості проводити форма-

льну капіталізацію компаній, що спеціалізуються на інформаційній діяльності. 

2. Правова невизначеність у питаннях електронного цифрового підпису, 

електронного документообігу створює серйозні ризики при їх використанні в 

процесі цивільних правовідносин. А це в свою чергу створює бар'єри при впро-

вадженні прогресивних форм «електронної» торгівлі, «електронної» комерції, 

технологій «електронного» уряду тощо. 

3. Недосконалість законодавства в галузі телекомунікацій і використання 

радіочастотного ресурсу призводить до відомої стагнації ринку телекомуніка-

ційних послуг, до уповільненого впровадження в інші сфери діяльності про-

гресивних інформаційно-комунікаційних технологій. 

4. Законодавство у галузі ЗМІ не відповідає демократичним змінам, які ві-

дбулися в світі, що створює відчутні бар'єри в отриманні населенням об'єктивної 



85 

 

та достовірної інформації про події у світі та в Україні. Сьогоднішнє законо-

давство не тільки не сприяє розвитку нових технологій у ЗМІ, наприклад циф-

рового телебачення, а відчутно, на роки, гальмує цей процес. 

5. Білі плями нормативного регулювання відносин (відсутність норматив-

но-правових актів), пов'язаних з використанням інформаційних комп'ютерних 

технологій, зокрема, з використанням мережі Інтернет, на цей час вже більшою 

мірою є гальмом для їх подальшого розвитку, ніж сприятливим фактором. 

Така негативна ситуація з інформаційним законодавством склалася вна-

слідок того, що воно формувалося в певній мірі хаотично, ситуаційно, що на-

зивається на злобу дня, без належного наукового обґрунтування та прогнозу-

вання, яке дозволило б закласти системні комплексні підходи до законотворчості, 

засновані на теоретико-методологічних положеннях інформаційного права. 

Серйозним викликом для правової науки в цілому, і для інформаційного 

права, зокрема, стане в самому найближчому майбутньому проблема правового 

регулювання відносин, пов'язаних з явищем яке отримало назву «інтернет ре-

чей». Йдеться про «машинну» взаємодію з використанням можливостей мережі 

Інтернет. Або іншими словами про взаємодію роботоподібних систем, що мають 

елементи штучного інтелекту, які будуть виконувати ті чи інші функції людини в 

автоматичному режимі, в інтересах конкретної людини і з його санкції. Теорія 

права для цієї ситуації повинна відповісти на питання: хто? або що? є суб'єктом 

правовідносин, що в цьому випадку є об'єктом правовідносин, про зміст прав і 

обов'язків сторін правовідносин і на багато інших. 

Таким чином, враховуючи зростаюче значення інформаційних відносин у 

життєдіяльності окремої людини, суспільства і держави, а також сучасний стан 

процесу вивчення проблематики інформаційного законодавства, вирішення на-

укової проблеми створення теоретичних, методологічних і практичних засад 

розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства України як у 

цілому, так і в окремих їх сегментах, є актуальним. 

 

1.4.2. Генезис досліджень правового регулювання в інформаційної 

сфері 



86 

 

 

Інформаційні відносини, як і багато інших суспільних відносин, регулю-

ються нормами права. Історія виникнення правових норм, що регулюють ін-

формаційні відносини, пов'язана з появою книг (кілька століть до н.е.) і дру-

карства (VII-X століття - Китай, середина XV століття - Європа) [373]. Спочатку 

це були різного роду дозвільні або охоронні документи, які давали право писати 

чи переписувати рукописні тексти. Як правило, такими правами наділялися 

представники храмової або церковної сфери. З появою технологій друку виго-

товлення книг вийшло за стіни монастирів і «виданням» книг зайнялися реміс-

ники. Книга стала предметом торгового обороту. З'являються відповідні правові 

акти на рівні держави, які регламентували право на друкування та поширення 

книг. В якості похідної від «книжкової справи» стало народження авторського 

права. 

Ще однією сферою правового регулювання інформаційних відносин був 

поштовий зв'язок, який зародився із виникненням писемності. Вважається, що 

професійні гінці, що виконували функції поштового зв'язку, вперше з'явилися в 

стародавньому Єгипті (XIX-XVII століття до н.е.) [442]. Для організації по-

штового зв'язку в державах видавалися спеціальні нормативні акти. 

З появою газет було покладено початок виникнення  законодавства про 

засоби масової інформації. Радіо і телебачення дало поштовх до виникнення 

законодавства у сфері телекомунікацій і розширення  законодавства про ЗМІ. 

Становлення капіталістичних відносин стало базою для виникнення зако-

нодавства про інтелектуальну власність і зачатків інформаційного законодавства. 

Із зміцненням у суспільній свідомості демократичних принципів були сформо-

вані правові норми про свободу слова. Накопичення людством у процесі циві-

лізаційної діяльності інформаційних ресурсів на різних носіях, насамперед па-

перових, призвело до необхідності правового врегулювання функціонування 

бібліотек та архівів. 

Винахід і широке використання електронно-обчислювальної техніки обу-

мовило появу законодавства у галузі створення і використання інформаційних 

комп'ютерних технологій і програмних засобів. Історично протягом відносно 
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короткого відрізка часу стало з'являтися законодавство, що регулює суспільні 

відносини, пов'язані з Інтернет, електронною комерцією, телемедициною, еле-

ктронним урядом тощо. 

Перетворення інформації в стратегічно важливий фактор у будь-якому виді  

діяльності  громадян,  суспільства  і держави призвело до появи специфічних 

інформаційних загроз безпеки, що в свою чергу стало причиною формування 

законодавства в галузі інформаційної безпеки, у тому числі і в галузі захисту 

персональних даних [24,56]. 

Все це стало причиною формування в державах, особливо в останнє сто-

річчя, інформаційного законодавства. Правові системи всіх країн мають зако-

нодавчі акти, що присвячені врегулюванню суспільних відносин у сфері захисту 

свободи слова, телекомунікацій, поштового зв'язку, ЗМІ, кінематографії, вида-

вничої справи, захисту авторського права та інтелектуальної власності, інфор-

маційних комп'ютерних технологій, електронного цифрового підпису, елект-

ронного документообігу, електронної торгівлі, інформаційної безпеки тощо 

[482]. Розвинені в економічному відношенні держави мають настільки розга-

лужене і докладне інформаційне законодавство, що на порядок денний постає 

питання його кодифікації [283]. 

Окремі правові акти, присвячені регулюванню суспільних відносин, пов'я-

заних з інформацією, мають давню історію. Протягом тривалого часу ці окремі 

акти і навіть окремі правові норми знаходили «прописку» в різних галузях права: 

у цивільному та адміністративному праві, пізніше в конституційному тощо. 

Незважаючи на важливість правового регулювання інформаційних відносин, 

кількість нормативних актів протягом тривалого часу розвитку цивілізації була 

невеликою. Причиною цього було те, що як для прийняття рішень, так і для 

здійснення діяльності в різних сегментах соціуму був потрібний невеликий обсяг 

інформації. До того ж у той час не було потрібно великої різноманітності ін-

формації за складом, а необхідні швидкості оновлення інформації також були 

незначними внаслідок відносно невисоких темпів її зміни. 

Ситуація почала змінюватися з кінця ХІХ століття. В індустріальну епоху  
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розвитку соціуму почала неухильно зростати кількість факторів, що впливали на 

те чи інше явище в людському суспільстві, які було необхідно брати до уваги. 

Крім того, необхідний час для прийняття рішення постійно скорочувався, «ціна» 

інформаційної помилки зростала в експоненційній залежності. Все це призвело 

до появи спеціальних засобів, що дозволяють значно збільшити ефективність 

обробки даних та інформації - комп'ютерів. Комп'ютери, в свою чергу, дозво-

лили створити нові, більш продуктивні методи роботи з інформацією та інфор-

маційними ресурсами, що сприяло розвитку кібернетичних методів управління в 

багатьох сферах соціуму і техніки. 

У 40-50-х роках у світі стала інтенсивно розвиватися кібернетика як наука 

про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації в маши-

нах, живих організмах і суспільстві (Н. Вінер [473]). Серед зарубіжних дослід-

ників, що розвивали кібернетику в класичному її розумінні, слід виділити таких 

вчених, як Л. Куффіньялем, К. Шеннон, Г. Паск, У. Ешбі, С. Бір, Г. Бейтсон 

тощо. 

У Радянському Союзі науковий і практичний розвиток кібернетики здійс-

нювали А.І. Берг, В.М. Глушков, А.І. Кітов, Л.Т. Кузін, А.А. Ляпунов, Г.Н. По-

варов, К.А. Пупков, С.Л. Соболєв і багато інших. 

Українським вченим В.М. Глушковим було надано визначення кібернетики 

як науки про загальні закономірності одержання, зберігання, передавання і пе-

ретворення інформації в складних системах управління [135]. В Україні ре-

зультати досліджень у галузі кібернетики та інформатики знайшли відображення 

в роботах таких вчених, як Н.М. Амосов, Ф.І. Андон, А.В. Анісімов, М.З. Згу-

ровський, А.Г. Івахненко, І.М. Коваленко, С.А. Лебедєв, А.А. Морозов, А.В. 

Палагін, В.Н. Рєдько, І.В. Сергієнко тощо. 

У рамках загальнонаукової дискусії про кібернетику в 60-70 роки XX сто-

ліття виникло обговорення проблем правової кібернетики, предметом якої було 

вивчення закономірностей оптимального управління і забезпечення такого 

управління в галузі права [345]. При цьому система права представлялася як в 

цілому, так і в своїх складових, як складна динамічна самоналагоджувальна со-

ціальна система. Проблеми правової кібернетики досліджували Д.А. Керімов 
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[209], О.А. Гаврилов [333], С.С. Москвін [284], М.М. Рассолов [345], Н.В. Вітрук 

[118], А.Р. Шляхов [436, c. 27] та багато інших. 

Внаслідок різних причин, аналіз яких виходить за рамки цього дослідження, 

інтенсивність наукових пошуків як загальних проблем кібернетики в соціумі, так 

і її деяких прикладних напрямів, в тому числі і правової кібернетики, в останні 

десятиліття пішла на спад. Однак, використання комп'ютерних технологій, що 

власне і створило сприятливе підґрунтя для кібернетичної проблематики в галузі 

права, показало їх високу ефективність. Особливо це стосувалося тих галузей 

права, в яких реалізовувався значний обсяг роботи з інформацією. Наприклад, у 

кримінальному праві, в криміналістиці використання сучасних комп'ютерних 

технологічних методів збору, обробки, передавання і використання великих 

масивів інформації дало можливість на порядок підвищити ефективність роботи 

фахівців. Тим більше, що і кримінологічні проблеми, і проблеми вдосконалення 

кримінальних законів у галузі комп'ютерної злочинності вимагають найпиль-

нішої уваги [48, 62]. В цілому практично у всіх галузях права спостерігається 

необхідність роботи з великими масивами інформації. 

Така масштабна робота з інформацією зажадала залучення спеціалізованої 

науки - інформатики. У зв'язку з цим почав розвиватися новий напрям у правовій 

науці - правова інформатика. Відмінність і схожість термінів «правова кіберне-

тика» і «правова інформатика» обґрунтовані в роботі В.Г. Хахановского [413]. 

Проблематику правової інформатики досліджували низка вчених - це І.Л. Бачило 

[72], В.М. Брижко [192], В.Д. Гавловський [308], О.А. Гаврилов [126], Р.А. Ка-

люжний [417], В.Г. Хахановській [412], В.С. Цимбалюк [332], С.Г. Чубукова 

[426], Н.Я. Швець [332], В.Д. Елькін [426] та багато інших. 

Практично одночасно з появою досліджень  у сфері правової кібернетики, 

тобто науки, яка покликана була вивчати закономірності кібернетичного управ-

ління розвитком права в цілому та його окремих галузей, учені стали звертати 

увагу на наукові проблеми правового регулювання суспільних відносин, пов'я-

заних з інформацією. 

Дослідження В.А. Дозорцева [150] і А.Б. Венгерова [111], які вивчали тео-

ретико-правові аспекти інформації та інформаційних відносин, практично пок-
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лали початок процесу формування інформаційного права. А.Б. Венгеров одним 

із перших почав системно досліджувати проблеми правового регулювання ін-

формаційних відносин [112], хід розвитку яких він спрогнозував згодом: «від 

визнання інформаційних відносин до інформаційних спорів, від них до інфор-

маційного судочинства, а від нього до інформаційного права» [391]. 

Безсумнівно, дуже  пильну  увагу  вчених  юристів  привернув феномен ін- 

формації, яка ставала центральною ланкою всіх нових теоретичних пошуків. 

При цьому І.Л. Бачило [71] і В.А. Копилов [233] стверджували, що інформація 

має особливі властивості як правова категорія, відмінні від неї як загальнонау-

кової категорії. Цю точку зору поділяють вчені, які вивчали властивості інфор-

мації вже в сучасний час, наприклад, В.М. Хургін [415]. 

Вивчення особливих властивостей інформації в контексті правового регу-

лювання здійснювали практично всі вчені, які проводили дослідження у сфері 

теорії інформаційного права: І.В. Арістова, І.Л. Бачило, К.І. Бєляков, В.М. Боєр, 

В.М. Брижко, А.Б. Венгеров, Е.А. Войніканіс, В.Д. Гавловській, Р.А. Калюжний, 

В.А. Копилов, О.В. Кохановська, А.І. Марущак, І.М. Россолов, С.І. Семилетов, 

С.Г. Чубукова, М.Я. Швець, В.М. Хургин, B.C. Цимбалюк, В.Д. Елькін та інші. 

Серед властивостей інформації, визнаних багатьма вченими, можна ви-

значити ті, які описали А.Б. Венгеров [111] і В.А. Копилов [234]: самостійність 

інформації у відношенні до свого носія; можливість багаторазового викорис-

тання; збереження інформації, яка передається, у суб'єкта, який її передає; кіль-

кісна визначеність інформації; обособляємість; тиражованість (розповсюджу-

ваність); інформаційної речі (інформаційного об'єкта); наявність організаційної 

форми. 

Через суспільний бум, який було зумовлено наслідками застосування ком-

п'ютерів і перспективами, що відкрилися, почали проводитися наукові дослі-

дження в галузі комп'ютерного права. Спочатку комп'ютерне право було наці-

лено на правове регулювання суспільних відносин, що пов'язані з проектуванням, 

створенням і використанням обчислювальних систем, які були призначені для 

збору, обробки, зберігання, відображення і передачі машинної інформації. На 

вивченні   проблем  комп'ютерного  права  зосередили  свою  увагу такі вчені, як  
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Ю.М. Батурин [68, 69] і К.С. Скромників [368]. 

У той час (80-90 роки минулого сторіччя) багато вчених, зачарувавшись 

можливостями комп'ютерних технологій, а також тільки створеною тоді мережі 

Інтернету, розвивали теоретичні положення правового регулювання суспільних 

відносин, що пов'язані з інформацією, саме з позицій інформатизації, з позицій 

широкого впровадження і використання програмно-комп'ютерних засобів об-

робки інформації та інформаційних ресурсів. Це привнесло свої особливості у 

зміст розроблюваних ними теоретичних положень у сфері правого регулювання 

інформаційних відносин, які відрізнялися ретельністю і докладністю опрацю-

вання в сфері комп'ютерних технологій і досить високою фрагментарністю в 

«традиційних» сферах - засобів масової інформації, телекомунікацій, системах 

зберігання інформації (бібліотечна, архівна і музейна діяльність) тощо. 

З середини 90-х років минулого сторіччя відбулася еволюційна зміна пог-

лядів багатьох юристів-науковців, які займалися проблемами правового регу-

лювання в інформаційній сфері. Прийшло розуміння того, що реальні інформа-

ційні процеси в соціумі не можуть замикатися тільки на сферах людської дія-

льності, що пов'язані із комп'ютерними технологіями, і не можуть бути описані 

тільки в термінах інформатики, а правова кібернетика не може мати своїм пре-

дметом інформаційні процеси в багатьох сегментах інформаційної сфери. На-

приклад, у сегменті засобів масової інформації, в якому суб'єктами суспільних 

відносин виступають мовник і глядач, а також в архівному, музейному або біб-

ліотечному сегментах тощо. 

Тому цілком природно, що нову сукупність правових норм, присвячених 

регулюванню суспільних відносин, пов'язаних з інформацією, стали називати - 

інформаційне право. При цьому різні автори по-різному представляли предмет 

регулювання інформаційного права. Але всі були єдині в тому, що в цьому ви-

падку правове регулювання має свої особливості, які в науковому плані є непі-

знаними, внаслідок чого потрібно виділення цієї сукупності норм у формі ін-

формаційного права для вивчення теоретико-методологічних основ формування 

і розвитку правого регулювання суспільних відносин, що пов'язані з інформа-

цією. Слід зазначити, що цей процес мав і має досить серйозний дискусійний 
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характер, тому до цих пір ще з'являються пропозиції зайнятися розробкою «те-

лекомунікаційного» права, «Інтернет» права, права «віртуального простору» 

тощо. Але, незважаючи на те, що, на нашу думку, цей парад «прав» не йде на 

користь формування та становлення інформаційного права через розпороше-

ність зусиль і уваги дослідників, кожна така наукова робота, без сумніву, кори-

сна, оскільки автори відкривають і досліджують певні аспекти суспільних від-

носин, що пов'язані з інформацією, почасти гіперболізуючи їх, але вносячи ві-

дповідний позитивний внесок у теорію права. 

У науковій літературі термін «інформаційне право» вперше широко став 

застосовуватися на початку 90-х років минулого сторіччя А.Б. Агаповим [7] і 

Ю.М. Тіхоміровим, а також і іншими авторами. Так, Ю.А. Тіхоміров стверджу-

вав, що бурхливий розвиток інформаційних відносин і процесів обумовлює 

становлення такої галузі права, як інформаційне [398, c. 339]. 

Згодом ряд вчених внесли істотний внесок у розвиток теорії інформацій-

ного права. Результати найбільш значущих в науковому відношенні досліджень 

проблем інформаційного права та інформаційного законодавства останні роки 

були опубліковані в широко відомих наукових працях І.В. Аристової, І.Л. Ба-

чило, А.О. Баєва, І.Р. Березовської, К.І. Бєлякова, В.М. Брижко, Ю.П. Бурило, 

А.Б. Венгерова, В.Д. Гавловського, А.Н. Гулеміна, В.І. Гурковського, Х. Дарбі-

шіре, Р.А. Калюжного, М.М. Ковальової, В.А. Копилова, Б.А. Кормича, Т.А. 

Костецької, О.В. Кохановської, В.І. Лапіна, М.А. Лапіної, В.Н. Лопатіна, А.В. 

Лисенко, А.І. Марущака, А.Г. Марценюка, В.Я. Настюка, А.Н. Новицького, І.В. 

Панової, В.Г. Пилипчука, Ю.І. Попугаєва, В.Е. Разуваєва, І.М. Рассолова, А.Г. 

Ревіна, А.І. Рожкової, B.C. Цимбалюка, С.Г. Чубукова, Н.Я. Швеця та багатьох 

інших. 

У літературі, що присвячена дослідженню проблем правового регулювання 

інформаційних суспільних відносин, як правило, використовують такі терміни: 

інформаційний простір, інформаційне поле, інформаційне середовище, інфор-

маційна сфера [348]. При дослідженні проблем інформаційного права викорис-

товували: термін «інформаційна сфера» - М.М. Ковальова [217], В.Е. Разуваєв 

[340], А.В. Манойло [272], Г.Г. Почепцов [330], Ю.В. Волков [122], Н.І. Петре-
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нко [318] та інші; термін «інформаційне поле» - Ю.В. Лучинський [266] та ін; 

термін «інформаційне середовище» - М.А. Смирнов [370], Ю.М. Канигін і В.Є. 

Маркашов [204] та інші; термін «інформаційний простір» - А.В. Манойло [272], 

С.П. Кудрявцева [247], С.Б. Ніконов [295] та інші. 

Слід погодитися з думкою І.Л. Бачило про те, що в умовах складності ви-

бору одного з термінів: сфера, простір, поле або середовище, в якості найбільш 

відповідного для досліджень в інтересах інформаційного права, доцільно зупи-

нитися на терміні «інформаційна сфера» [72]. 

Однак, на цей час, незважаючи на дуже широке використання терміна ін-

формаційна сфера, зокрема такими вченими, як І.Л. Бачило, В.М. Боєр, В.А. 

Волкової, Ю.В. Кибанова, В.Н. Лопатіним, А.В. Лисенко, О.Г. Павельева, А.І. 

Рожкової, А.А. Стрельцовим, М.А. Федотовим та іншими, загальновизнаної 

дефініції цього терміну поки не запропоновано. 

Аналогічна ситуація склалася і з іншою дефініцією центрального терміна 

інформаційного права - «інформація». Дослідження, присвячені формуванню 

дефініції терміна «інформація» проводили багато вчених як юристи, так і з ін-

ших галузей знань: І.Л. Бачило, ЕА. Войніканіс [120], В.А. Дозорцев [149], З.З. 

Зейналов [174], В.А. Копилов [233], Т.А. Костецька [239], В.Н. Лопатин, Д.В. 

Огородов [305], Є.В. Петров [319], О.Ю. Сидорова [361], М.А. Федотов [71], А.Є. 

Шерстобитов [433], А.В. Штирьов [437], П.В. Шумов [440] та інші. 

Проте в цей час як в науковій літературі, так і в інформаційному законо-

давстві мають місце численні визначення основного терміна інформаційного 

права - «інформація», що містять суттєві недоліки, з точки зору можливого 

правозастосування, і, крім того, неузгоджені між собою. Такий різнобій обумо-

влено наявністю різних підходів до вивчення феномену інформації, і не тільки з 

позицій права, бажанням знайти найбільш вдалий варіант, наявністю різних 

правових доктринальних позицій. Але, в той же час, цей процес пошуку дефініції 

терміна «інформації» дає несподівані наукові результати, навіть такі, які гідні до 

розгляду в подальшому, для законодавчого закріплення. 

Безсумнівно, серед низки базових термінів, що використовуються в теорії 

правового регулювання інформаційних відносин, дефініція терміна «інформа-
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ційна інфраструктура» займає особливе місце. На наш погляд, закріплення у 

термінологічній системі терміна «інформаційна інфраструктура» стало своєрі-

дною точкою неповернення у розвитку теоретико-методологічних основ пра-

вового регулювання в інформаційній сфері. Визнання наявності та навіть зако-

нодавче закріплення якихось варіантів цього терміна призвело до створення 

комплексної системної платформи для розуміння масштабів охоплення пред-

метної області нормами правового регулювання суспільних відносин, що по-

в'язані з інформацією, оборотом інформації, а також з процесами, які забезпе-

чують цей оборот. 

Складність і масштабність цього явища, яке повинен описувати цей термін, 

визначили складність наукової дискусії навколо нього. Дослідженню змісту де-

фініції терміна «інформаційна інфраструктура» значну увагу в своїх роботах 

приділили І.Л. Бачило [71, c. 48], К.Л. Боргман [450], С.І. Головкіна [137], В.А. 

Копилов [233], А.В. Кубишкін [246], В.В. Толстошеєв [400] та інші. Слід за-

уважити, що правова проблематика інформаційної інфраструктури вимагає до-

сить серйозних досліджень, саме з системних позицій, що повинні враховувати 

сучасний  її стан. 

Як у цілому для всієї системи права, так і для окремих галузей права 

центральним об'єктом наукових досліджень є визначення предмета правового 

регулювання та визначення об'єкта правовідносин. Звичайно, виходячи з осно-

вних положень діалектики, бажано наукові проблеми галузей права вивчати з 

урахуванням результатів вирішення подібних наукових проблем, але більш ви-

сокого порядку узагальнення. 

У даному випадку це належить до проблеми визначення змісту інформа-

ційного правовідношення та визначення його об'єкта. Отже, доцільно дослідити 

зміст правовідносин в загальній теорії права, а також склад його об'єкта. З при-

воду теорії правовідносин та визначення його об'єкта в минулому відбулися 

численні дискусії, які, до речі, ще тривають досі [77, 324, c. 726]. У цих дискусіях 

брали участь багато авторів, зокрема: М.І. Абдулаєв [3], С.С. Алексєєв [12], Є.З. 

Бекбаєв [77], О.С. Іоффе [187], С.Ф. Кечек'ян [210], В.Н. Кириченко [213] А.Н. 

Куракін [213], В. В. Лазарєв [301], В.Н. Протасов [338], О.Ф. Скакун [367], Ю.К. 
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Толстой [399], Р.О. Халфіна [410] та інші. Особливої гостроти прийняла дискусія, 

що пов'язана з визначенням об'єкта правовідносин, між прихильниками моніс-

тичного (наприклад, О.С. Іоффе [187], Ю.К. Толстой [399]) і плюралістичного 

(наприклад, С.С. Алексєєв [12]. А. С. Бондарєв [95], Є.В. Єрмолаєва [161], О.В. 

Зайчук [394], С.Ф. Кечекьян [210], Н.М. Оніщенко [394], В.Н. Протасов [338], Н.І. 

Матузов [387], О.Ф. Скакун [367], А.Є. Юріцін [443]) підходів. 

Спочатку процесу наукового осмислення феномена правового регулювання 

суспільних відносин, що пов'язані з інформацією, заперечувалася можливість 

існування самостійних інформаційних правовідносин (М.І. Брагінський [99]). Ця 

точка зору до теперішнього часу підтримується окремими дослідниками (на-

приклад, О.В. Кохановська [244], Є.В. Яніна [477]). Однак більшість інших 

вчених вважають, що в інформаційній сфері має місце особливий вид право-

відносин - інформаційні. Це знайшло відображення в роботах таких вчених, як: 

І.В. Арістова [19], К.І. Бєляков [86], В.М. Боєр [93] Л.П. Коваленко [218], В.А. 

Копилов [233], Д.А. Котіков [241], Є.В. Міхєєва [281], Ю. Нечипорук [294], О.Г. 

Павельева [93], І.М. Россолов [343, c. 33], П.В. Шумов [440], С.Є. Чаннов [419] та 

інших. Характерним для всіх цих робіт є практично одностайне визнання при-

роди та суті правовідносин в інформаційній сфері, але тільки в частині суспі-

льних відносин, об'єктом яких є інформація в процесі її обороту (створення, 

поширення, використання, зберігання та знищення). Деякі відмінності, які не 

мають  принципового значення, є при визначенні етапів обороту інформації. Це 

стосується виділення,  в якості  самостійних етапів обороту інформації: аналізу, 

збору, переробки, обробки тощо. 

Але найбільш принципові відмінності, які мають далекосяжні наслідки при 

визначенні предмета правового регулювання, стосуються ідентифікації, з точки 

зору віднесення до галузі правового регулювання, суспільних відносин, що по-

в'язані із функціонуванням інформаційної інфраструктури. Деякі дослідники як 

би не помічають існування цієї теоретичної та практичної проблеми, інші, які 

розуміють існування особливості в таких суспільних відносинах, виділяють 

тільки частину з них, як правило, ті що належать до сфер використання інфор-

маційних   комп'ютерних   технологій,    як    це   робили   И.Л. Бачило [72]   або  
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В.А. Копилов [233]. 

 Особливості об'єкта інформаційних правовідносин досліджували І.В. Арі-

стова [20], К.І. Бєляков [86], В.М. Боєр [93], Л.П. Коваленко [218], Б.А. Кормич 

[23], В.І. Лапін [256], М.А. Лапіна [256], Д.А. Ловцов [264], Д.В. Огородов [305], 

О.Г. Павельєва [93], А.Г. Ревін [256], Р.С. Свистович [357] та інші. Можна кон-

статувати, що переважна кількість дослідників згодні з тим, що об'єкт інформа-

ційних правовідносин включає матеріальні та нематеріальні блага, а також ре-

зультати поведінки і дій суб'єктів правовідносин в інформаційній сфері. 

Суб'єктний склад правовідносин, в тому числі й інформаційних, вивчався 

В.К. Бабаєвим [393, c. 417], В.М. Боєр [93], Л.П. Коваленко [221], В.А. Копи-

ловим [233], В.В. Лазарєвим [301], М.А. Лапіною [256], Д.А. Ловцовим [264], 

В.С. Нерсесянц [292, c. 511], О.Г. Павельєвою [93], О.Ф. Скакуном [367], Е.Н. 

Трубецьким [403] та іншими. У цілому можна констатувати, що в теорії сфор-

мована практично узгоджена точка зору на суб'єктний склад інформаційних 

правовідносин. 

Особливу увагу теоретиків у сфері правового регулювання інформаційних 

відносин привертає тема дослідження предмета інформаційного права, тому ця 

проблема знайшла відображення в роботах всіх учених, які визнають доцільність 

існування інформаційного права: І.В. Аристової [18], І.Л. Бачило [72], Ю.А. 

Белєвськой [79], К.І. Бєлякова [84] А.Б. Венгерова [113], С.А. Дятлова [156], Е.А. 

Звєрєва [172], В.А. Копилова [233], Б.А. Кормич [23], В.І. Лапіна [256], М.М. 

Рассолова [344, c.5], Ю.А. Тіхомірова [398, c. 339], С.А. Чеховської [424] та ба-

гатьох інших. В цілому, серед теоретиків, що досліджували цю наукову про-

блему, склалася консолідована точка зору про те, що предметом інформаційного 

права є також і суспільні відносини, пов'язані з оборотом інформації. Проблеми, 

які продовжують обговорюватися, це: зміст етапів обороту інформації та пи-

тання доцільності включення в предмет інформаційного права суспільних від-

носин, що пов'язані із функціонуванням інформаційної інфраструктури. 

Жвава наукова дискусія розгорнулася навколо проблеми визначення методу 

інформаційного права. Це було пов'язано зі сталою думкою в загальній теорії 

права про те, що ознакою автономної, самостійної галузі права, крім самостій-
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ного предмета правового регулювання, також є самостійний метод правового 

регулювання. Положення про метод правового регулювання в рамках загальної 

теорії права і положення про специфіку методів інформаційного права розвивали 

багато вчених. До найбільш актуальних робіт із цієї тематики можна віднести 

роботи С.С. Алексєєва [11], І.В. Аристової [18], І.Л. Бачило [72], К.І. Бєлякова 

[84], Р.А. Калюжного [308], В.А. Копилова [233], А.І. Марущака [273], А.Г. 

Марценюка [202], Н.І. Матузова [385], В.С. Нерсесянца [292, c. 437], І.В. Панової 

[313, c. 344], Ю.І. Попугаєва [328], В.Е. Разуваєва [341], О.В. Синьоокого [364], 

B.C. Цимбалюка [308], В.Ф. Яковлєва [446, c. 70] та інших. 

При цьому основною науковою проблемою стала ідентифікація методу 

регулювання інформаційного права, як особливого методу або як набору методів 

із методів інших галузей права, що відомі правовій науці. Переважною є точка 

зору І.В. Аристової, І.Л. Бачило, К.І. Бєлякова, Р.А. Калюжного, В.А. Копилова, 

А.І. Марущака, А.Г. Марценюка, Ю.І. Попугаєва, В.Е. Разуваєва, B.C. Цимба-

люка, В.Ф. Яковлєва щодо використання в інформаційному праві якогось ком-

плексного набору вже відомих методів правового регулювання. Проте, остато-

чно усталеної думки про метод правового регулювання інформаційного права 

поки не склалося. 

Багато вчених, які досліджували проблематику принципів права, підкрес-

люють їх вагому роль у розвитку як теорії права, так і законодавства. Про це 

свідчать роботи М.І. Байтіна [385], К.І. Бєлякова [84], В. М. Боєра [93], Р.Л. 

Іванова [181], Д. Каденюка [196, 197], А.М. Колодія [227], В.А. Копилова [233], 

Р.З. Лівшиця [259, c.195], О. Г. Павельєва [93], І.В. Панової [315], А.С. Піголкіна 

[386, c.154], А.Н. Прокопенко [337], О.Ф. Скакуна [367], І.М. Сопілко [375], А.Ф. 

Черданцева [421], С.Г. Чубукова [425] та інших. Базовою проблемою форму-

вання засад інформаційного права є визначення системоутворюючих основ, які 

дозволили б здійснити як систематизацію принципів, так і висунути вимоги до їх 

змісту із врахуванням цілей і завдань правового регулювання в інформаційній 

сфері. В цілому, наукове співтовариство рухається до консолідованої думки про 

підходи щодо систематизації принципів інформаційного права, проте відносно 

їх змістовної частини все ще тривають дискусії. 
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Не менш дискусійною є проблема термінологічної системи інформаційного 

права. Ця проблема обумовлена тим, що в останні двадцять років в умовах бу-

рхливої законотворчості з'являються дефініції термінів, які науково строго не 

обґрунтовані, і, що ще гірше, іноді з'являються однакові терміни, але з різними 

дефініціями. Ускладнюється ситуація тим, що, як відомо, інформаційні відно-

сини мають місце у всіх сферах суспільної діяльності, тому правові норми різних 

галузей права містять свої «доморощені» терміни, що використовуються при 

регулюванні інформаційних правовідносин, які вступають в колізію з «класич-

ними» термінами інформаційного права. Виділити окремі фундаментальні ро-

боти, що спеціальним чином присвячені термінологічній системі інформацій-

ного права, не уявляється можливим. Але слід зазначити, що практично в кожній 

роботі, особливо монографічній, присвяченій дослідженню проблем інформа-

ційного права, вважається за правило хорошого тону згадати про термінологічні 

проблеми, хоча б відносно декількох базових термінів. 

 У загальній теорії права вважається, що структура права складається з та-

ких елементів: норм права, інститутів і галузей права [113, 390]. Поява інститутів 

права в конкретних галузях права є ознакою зрілості галузі права, високого рівня 

теоретичного узагальнення відповідної галузевої правової науки. У тих чи інших 

словах цю думку висловлювали С.С. Алексєєв [113], А.Б. Венгеров [390], К.Г. 

Волинка [121], Н.І. Матузов [387],  Н.М. Оніщенко [394], А.С. Піголкин [386], 

О.Ф. Скакун [367], О.І. Ющик [444] та інші. 

Задачу визначення інститутів інформаційного права досліджував ряд вче-

них: І.Л. Бачило [74], Т.А. Полякова [325], В.Н. Маснякін [285], П.У. Кузнєцов 

[249] та багато інших. Слід погодитися з оцінкою, зробленою І.Л. Бачило, 

справедливою і на цей час, про те, що проблематика правового інституту в теорії 

інформаційного права вимагає більш глибоких досліджень і особливої уваги, так 

як точність визначення інституту значно впливає на процес нормотворення [72]. 

Звичайно, наукова проблема визначення теоретико-методологічних основ 

виникнення, закріплення і розвитку системи інститутів тієї чи іншої галузі права 

є нерозривно пов'язаною з проблемою більш високого порядку - наукових основ 

розвитку та становлення власне галузі права. Але, з іншого боку, необхідно ви-
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знати, що в процесі діалектичного розвитку як права в цілому, так і його галузей, 

власне процес виникнення, формування та розвитку конкретних правових ін-

ститутів є доцентровим з точки зору виникнення нових галузей права. Більше 

того, для галузей права, що виникли відносно недавно, саме наявність своєрід-

ності і особливості деякої сукупності правових інститутів найчастіше є першим 

спонукальним мотивом розгляду питання про самостійність галузі права. 

Дискусія про структуру права має давню історію. У контексті цієї дискусії в 

останні роки особливо виділяються дослідження, пов'язані з обговоренням 

проблеми виникнення нових галузей права. 

Загальновизнано, що система права складається із сукупності галузей права. 

Критеріями розподілу права на галузі та інститути виступають предмет і метод 

правового регулювання. Цієї точки зору дотримуються С.С. Алексєєв [133], В.К. 

Бабаєв [303] та інші. В основоположній  роботі В.К. Райхера було обґрунтовано 

можливість введення в класифікацію нарівні з основними галузями і комплек-

сних галузей права [342]. 

Надалі ця наукова позиція, в тому числі і в інформаційному праві, розви-

валася такими вченими, як: А.А. Алексєєв [10], В.А. Копилов [233], О.Е. Мєш-

кова [277], Е.А. Суханов [139], Л.Б. Тіунова [396, c.94], Ю.А. Тіхоміров [398] та 

іншими. 

В останні десятиліття розгорнулася дискусія про необхідність модернізації 

або розширення критеріїв віднесення до самостійних галузей права, в тому числі 

й щодо інформаційного права. У цій дискусії брали участь І.Л. Бачило [72], В.М. 

Брижко [321], М.М. Ковальова [217], В.А. Копилов [233], П.У. Кузнєцов [248], 

І.В. Панова [313], В.Г. Пилипчук [321], В.Ф. Попондопуло [327], В.Е. Разуваєв 

[341], В.С. Цимбалюк [416], С.Є. Чанов [419], В.Ф Яковлєв [446, c.15] та багато 

інших. Незавершеним, поки що, результатом цієї дискусії є пропозиція врахо-

вувати при визначенні самостійності галузі права не тільки наявність особливого 

предмета і специфічного методу правового регулювання, а й наявність додат-

кових критеріїв. 

Значно збільшені обсяги нормативного масиву інформаційного права та 

інформаційного законодавства закономірно призвели до виникнення проблеми 
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їх систематизації. З кінця 90-х років стали з'являтися роботи вчених, в яких вони 

досліджували деякі аспекти систематизації інформаційного законодавства. Це 

було обумовлено в першу чергу проблемами правозастосування. Наспіх і шви-

дко створюване в ті роки інформаційне законодавство буяло неточностями, по-

втореннями, білими плямами, колізіями. 

Вважається, що  ефективним засобом  усунення названих недоліків є систе- 

матизація. Прихильниками такого підходу у підвищенні ефективності законо-

давства взагалі та інформаційного, зокрема, є такі вчені, як С.С. Алексєєв [13], 

В.М. Брижко [101], Е.Н. Босова [98], В.Д. Гавловський [125], М. Гуцалюк [200], 

В.Д. Зорькін [177], Р. Кабріяк [195], Р.А. Калюжний [201], Т.В. Кухарук [252], 

М.М. Литягина [262], В.Г. Пилипчук [321], Н.Я. Швець [417], В.С. Цимбалюк та 

інші. 

Звичайно, в основі будь якої систематизації знаходиться класифікація тих 

чи інших процесів, фактів чи явищ. Питання класифікації інформаційного за-

конодавства досліджувалися в роботах В.А. Копилова [233], Н.В. Сильченко 

[363] та інших. Питання вибору основи для класифікації завжди є дискусійним, 

тому в якості критерію для оцінки запропонованих системи класифікації доці-

льно використовувати критерій повноти охоплення суспільних відносин в ін-

формаційній сфері, що регулюється інформаційним законодавством. Відомі пі-

дходи до формування системи класифікації в інформаційному праві не повною 

мірою відповідають цьому критерію. 

У теорії права до відомих способів систематизації належать консолідація, 

інкорпорація та кодифікація. Визнано, що тільки кодифікація, незважаючи на те, 

що вона є найскладнішим видом систематизації, є найбільш ефективним засобом 

модернізації законодавства. Цю позицію висловили і послідовно розвивали С.С. 

Алексєєв [13], К.І. Бєляков [83], А.Н. Головістікова [136], О.В. Зайчук [394], В.Д. 

Зорькін [177], Г.В. Журбелюк [167], О.В. Казакова [198], Н.І. Матузов [387], А.В. 

Малько [387], Н.М. Оніщенко [394], А.С. Піголкин [386], В.А. Рахмилович [346], 

В.А. Сівіцький [366], І.В. Спасібо-Фатєєва [377] та інші. Як правило, цієї ж точки 

зору дотримувалися вчені, які досліджували проблеми різних галузей права, в 

тому числі, й інформаційного - І.В. Арістова, І.Л. Бачило, В.М. Брижко, В. Гав-
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ловський, М. Гуцалюк, І.Б. Жіляєв, Р. Калюжний, В.А. Копилов, В.Г. Пилипчук, 

А.І. Семенченко, В. Цимбалюк, Н.Я. Швець та багато інших. 

Серйозні наукові дискусії тривають як навколо питань методологічного 

забезпечення процесу кодифікації, так і з приводу визначення власне концепції 

кодифікації інформаційного законодавства [200, 432]. Це відноситься до визна-

чення основних напрямів та сутності кодифікаційної роботи [167, 366], її ідео-

логічних і методологічних основ [198], структури [136] і змісту кодифікаційного 

акта [78], формування принципів кодифікації [177] тощо. 

Зміст обговорення принципів кодифікації Ю.В. Васильєвою [109], Л.П. 

Гаращенко [130], Е.А. Гетьманом [132], В. Кленовою [214], М.В. Костенніковим 

[327] підтверджує правильність висновку, зробленого В.Д. Зорькіним, щодо 

необхідності урахування принципів галузі права, як важливого теоретичного 

орієнтира для кодифікації тих чи інших галузей законодавства, для забезпечення 

її ефективності [177]. 

Позитивні та продуктивні ідеї, висловлені дослідниками кодифікації в ін-

ших галузях права, можуть бути використані також і під час кодифікації інфо-

рмаційного законодавства. Це відноситься до обґрунтованості наявності в га-

лузевому законодавстві крім кодексу ще й    спеціальних законів [408], до тве-

рдження про максимальну концентрацію норм-принципів, основоположних си-

стемоутворюючих норм у кодифікаційному акті [346], до техніко-юридичних 

принципів кодифікації [188], до визначення цілей кодифікації [377] тощо. 

На початку XXI століття низкою українських авторів була запропонована 

концепція реформування інформаційного законодавства України, яка зводилася 

до створення Кодексу про інформацію [83, 200, 432]. У 2006 році Верховною 

Радою України було розроблено проект модельного Інформаційного кодексу, 

який був прийнятий Міжпарламентською асамблеєю країн СНД у 2008 році 

[283]. Надалі дослідження у сфері розробки сучасної концепції кодифікації 

провела група українських учених [323]. 

В останні роки зміст теоретико-методологічних проблем формування та 

становлення інформаційного права детермінується реаліями розвитку інформа-

ційного суспільства. Тому дуже своєчасним є узагальнення, зроблене А. Н. 
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Новицьким: «вивчення юридичною наукою проблем інформаційного суспільс-

тва пов'язане з необхідністю своєчасного і достатнього врегулювання нових 

суспільних відносин» [298]. При цьому К.І. Бєляков слушно зазначає, що ін-

формаційне право має за мету не тільки регулювання діяльності ЗМІ, а й соціа-

льних відносин у сфері інформаційної діяльності взагалі - інформаційних від-

носин [86]. Національні особливості цього процесу підкреслює В.Я. Настюк, 

вважаючи, що входження України в інформаційне суспільство потребує розро-

бки науково-теоретичних основ концепції формування та розвитку інформа-

ційного законодавства, а його динамічне формування висунуло проблему його 

гармонізації з урахуванням принципів міжнародного права [290]. Практично 

таку ж позицію висловлює І.В. Арістова: стрімкий розвиток інформаційного 

суспільства, безумовно, впливає на характер суспільних відносин, що і зумовило 

появу нової комплексної галузі права – інформаційного права [20]. 

Таким чином, можна констатувати, що за останні десятиліття теорія інфо-

рмаційного права зазнала серйозних змін завдяки зусиллям великої кількості 

вчених, кожен з яких зробив певний внесок у розвиток теорети-

ко-методологічних засад формування інформаційного права. Однак, сучасний 

стан інформаційної сфери, тенденції розвитку інформаційного суспільства ви-

магають завершеності наукових досліджень із багатьох проблем розвитку ін-

формаційного права та інформаційного законодавства. 

 

1.4.3. Міжнародне інформаційне право 

 

Оскільки інформаційні відносини і процеси не обмежуються національними 

рамками, виникає нагальна необхідність у створенні багатосторонніх документів 

міжнародного права. Цей процес ще більш стимулюється все зростаючою гло-

балізацією інформаційної сфери. Саме цей фактор і лежить в основі виникнення і 

розвитку розгалуженого міжнародного інформаційного права [76]. 

Відповідно до статті 9 Конституції України  в національному інформацій-

ному законодавстві одним із джерел правових норм є міжнародне інформаційне 

право - чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верхо-
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вною Радою України і які тому є частиною національного законодавства України. 

Зокрема, це такі міжнародно-правові акти, як: 

– Загальна декларація прав людини [483]; 

– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [541]; 

– Декларація ООН про засоби масової інформації і права людини [561]; 

– Декларація ЮНЕСКО  про  основні  принципи, що стосуються внеску 

засобів масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, 

у розвиток прав людини і у боротьбу проти расизму та апартеїду і  підбурення до 

війни [488]; 

– Конвенція про міжнародне право спростування [536] тощо. 

Фактор глобалізації інформаційних відносин призводить до необхідності 

гармонізації національного інформаційного законодавства з міжнародним пра-

вом в інформаційній сфері. Серед багатьох джерел міжнародного права слід 

виділити акти Організації об'єднаних націй та її інституцій, а також акти Ради 

Європи ( РЄ) та Європейського Союзу ( ЄС). 

Відповідно до процедур ООН, РЄ та ЄС ініціювання розробки, власне ро-

зробка і прийняття того чи іншого нормативного акта відбувається із залученням 

найширшого кола держав, експертів та юристів. Таким чином, у прийнятих до-

кументах знаходить відображення досвід самих різних держав у тій чи іншій 

предметній сфері, враховуються особливості тих чи інших правових систем, 

беруться до уваги перспективи розвитку певних сегментів соціального життя 

цих держав, максимально реалізуються загальновизнані принципи міжнарод-

ного співробітництва. 

Однак в європейській практиці є одна особливість, яка є переважною при 

виборі орієнтирів у процесі модернізації та гармонізації українського інформа-

ційного законодавства. Документи Європейського Союзу розробляються і 

приймаються відповідно до унікальної багатоступінчастої процедури. Крім того, 

законодавство Європейського Союзу в цілому є найбільш системним, повним і 

різнобічним тому, що Європейський Союз - економічне і політичне об'єднання 

28 європейських держав, що підписали Договір про Європейський Союз ( Маа-

стрихтський договір - 1992 р., а також Лісабонські зміни до цього договору - 



104 

 

2007 г.). Цими договорами визначені повноваження інститутів Європейського 

Союзу: Європейського парламенту, Європейської Ради, Ради Європейського 

Союзу, Європейської Комісії, Суду Європейських співтовариств. Основна від-

мінність Європейського Союзу, в порівнянні з іншими міжнародними утворен-

нями, полягає в тому, що його члени делегували певну частину свого націона-

льного суверенітету в ці наднаціональні структури [331]. 

У результаті багаторічного успішного функціонування в ЄС склалася пра-

вова система, яка отримала назву права Європейського Союзу, що базується на 

таких принципах: верховенства права ЄС, прямої дії права ЄС, охорони прав і 

свобод особистості, правової визначеності, пропорційності, недискримінації, 

субсидіювання. Принцип верховенства права ЄС і принцип прямої дії права ЄС 

належать до функціональних засад. Принцип верховенства права ЄС означає 

пріоритет норм права ЄС над нормами національного законодавства дер-

жав-членів, норми національного права держав-членів не повинні суперечити 

нормам права ЄС. Принцип прямої дії права ЄС означає безпосереднє застосу-

вання права ЄС на території держав-членів, дія норм права ЄС без будь-якої 

трансформації в правову систему держави-члена [331]. 

Право ЄС утворюють дві групи джерел - первинного та вторинного права. 

Основу європейського права - групу первинного права утворюють установчі 

акти Європейських Співтовариств та Європейського Союзу. В них встановлю-

ється інституційна структура, визначаються порядок функціонування, сфери 

діяльності та повноваження цих структур, а також прописуються досить конк-

ретні та детальні норм [441]. Норми первинного права мають безпосередню дію. 

Своє фундаментальне місце в первинному праві, безсумнівно, зайняв Ам-

стердамський договір 1997р., Розробкою якого займалася Міжурядова конфе-

ренція 1996-1997 рр.. Установчі договори і договори, що вносять до них зміни і 

доповнення, входять в первинне право з усіма додатками, протоколами, декла-

раціями та іншими супроводжуючими їх документами. Так, Єдиний європей-

ський акт супроводжений 20 деклараціями, в числі яких Декларація про вико-

навчі повноваження Комісії, Декларація про Суд європейських співтовариств 

тощо. Разом з Договором про Європейський Союз були прийняті 10 протоколів. 
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Невід'ємними частинами глав і статей Амстердамського договору є велика кі-

лькість протоколів і декларацій [401]. 

Фундаментальні свободи єдиного внутрішнього ринку ЄС (вільне перемі-

щення людей, капіталів, товарів і послуг) забезпечуються вторинним правом, яке 

практично формує механізми реалізації цих свобод - лібералізацію і конкурен-

цію. Крім того, вторинне право покликане регулювати всі загальні внутрішні 

політики ЄС у сфері забезпечення прав і свобод людини, виробництва, торгівлі, 

сільського господарства, транспорту, ЗМІ, телекомунікацій, інформаційних те-

хнологій тощо. 

У Маастрихтському договорі «Договір про Європейський союз», у статті 

189 сказано таке: 

«Для виконання своїх завдань Європейський парламент, діючи спільно з 

Радою, Рада та Комісія приймають регламенти, директиви і рішення, дають ре-

комендації та висновки. 

Регламент призначений для загального застосування. Він є обов’язковим у 

всіх своїх частинах і підлягає прямому застосуванню у всіх державах-членах. 

Директива є обов'язковою для кожної держави-члена, якій вона адресована, 

щодо очікуваного результату, але зберігає за національною владою свободу 

вибору форм і методів дій. 

Рішення є обов'язковим у всіх своїх частинах для тих, кому воно адресо-

вано. 

Рекомендації та висновки не є обов'язковими». 

Таким чином різні правові акти вторинного права мають відмінності за 

юридичною силою і механізмом імплементації: 

регламенти, прийняті Радою ЄС, Європейським Парламентом і Радою, 

Європейською Комісією, - правові акти загального характеру і прямого засто-

сування, мають обов'язкову юридичну силу в усіх державах-членах ЄС і не ви-

магають додаткової імплементації в національне законодавство. Основна пра-

вова мета регламентів - встановлення єдиного правопорядку в певних секторах 

регулювання у всіх державах-членах; 

директиви, що приймаються Радою ЄС, Європейським Парламентом і Ра- 
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 дою, Європейською Комісією, мають рамковий характер. На держави-члени 

директивами покладається зобов'язання щодо їх імплементації в національне 

законодавство у визначені терміни. Передбачені директивами мета і завдання, 

загальні підходи до правового регулювання імплементуються  відповідно до 

особливостей національних правових систем. Основна правова мета директив – 

встановлення загальних підстав для гармонізації правових систем всіх держав- 

членів у певних секторах регулювання; 

рішення, що приймаються Радою ЄС, Європейським Парламентом і Радою, 

Європейською Комісією, можуть мати як загальний характер, але за вузькоспе-

ціальними питаннями правового регулювання, так і індивідуальний характер. На 

державу-члена цими ж рішеннями накладається зобов'язання щодо їх імплеме-

нтації в національне законодавство у визначені терміни. 

Право ЄС містить велику кількість нормативних актів у різних сегментах 

інформаційної сфери, зокрема таких як: 

– забезпечення свободи слова та демократії; 

– друковані засоби масової інформації, телебачення, транскордонне теле-

бачення; 

– розвиток аудіовізуального сектору; 

– інтелектуальна власність та авторські права; 

– розвиток інформаційного суспільства (е-демократія, е-освіта, е-уряд, 

е-гроші, е-медицина, електронна торгівля, електронний цифровий підпис і еле-

ктронний документообіг); 

– телекомунікації (електронні комунікації ( мережі ) і послуги); 

– поштовий зв'язок; 

– використання радіочастотного ресурсу; 

– інформаційна безпека (боротьба з кіберзлочинністю, захист персональних 

даних тощо); 

– кінематографія. 

До європейського права слід також віднести нормативні акти, що прийма-

ються Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Комітетом Міністрів Ради 

Європи. До Ради Європи входять 47 країн. До нормативних актів належать 
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конвенції Ради Європи, декларації, рекомендації та резолюції Комітету Мініст-

рів і Парламентської Асамблеї Ради Європи. Конвенції, що ратифіковані дер-

жавами, за загальним правилом стають частиною національного законодавства, 

хоча найчастіше передбачається прийняття національних законодавчих актів для 

імплементації ратифікованої конвенції. Декларації, рекомендації та резолюції 

формально не володіють обов'язковою силою, але в силу сформованих традицій 

держави-члени намагаються враховувати положення цих документів у націо-

нальній системі права. В основному нормативний масив Парламентської Аса-

мблеї Ради Європи та Комітету Міністрів Ради Європи в інформаційній сфері 

зосереджений у таких напрямах: 

– забезпечення прав і свобод людини, зокрема, в інформаційній сфері, 

включаючи питання свободи слова та доступу до інформації; 

– забезпечення демократії і правопорядку, включаючи питання 

е-демократії; 

– засоби масової інформації, включаючи умови роботи журналістів; 

– забезпечення інформаційної безпеки. 

До джерел європейського права також відносяться рішення європейських 

судів, створених відповідно до установчих договорів Євросоюзу. Приклади 

конкретних джерел європейського права широко наведено в бібліографії. 

 

1.4.4. Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та ін-

формаційного законодавства України 

 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні, висока динаміка збіль-

шення суспільних відносин, заснованих на широкому використанні інформації 

та інформаційних процесів, різке підвищення значущості цих відносин для всіх 

сфер життєдіяльності особистості, суспільства і держави зумовлюють необхід-

ність проведення досліджень в області формування теоретико-методологічних 

засад інформаційного права. 

В Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства 

в Україні до 2015 року» констатується, що з метою підвищення ефективності 
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розвитку інформаційного суспільства необхідно створити цілісну систему за-

конодавства, гармонізовану з нормами міжнародного права з питань розвитку 

інформаційного суспільства, зокрема здійснити кодифікацію інформаційного 

законодавства [526]. 

В.Г. Пилипчук зазначає, що серед проблем, які стосуються становлення та 

розвитку глобальної інформаційної сфери, формування інформаційного суспі-

льства та інтеграції України у світовий інформаційний простір, комплексною є 

проблема визначення пріоритетних напрямів правових досліджень в інформа-

ційній сфері [322], яка активно обговорювалася в 2010-2012 роках у ході низки 

загальнодержавних і міжнародних заходів. На думку А.І. Марущака, наукові 

дослідження проблем розвитку інформаційного права поки не придбали систе-

много характеру, тому на сучасному етапі існує нагальна потреба у визначенні 

основних пріоритетів таких досліджень [273]. 

З урахуванням результатів досліджень багатьох авторів, обговорень на 

конференціях, семінарах і круглих столах  в якості базових і пріоритетних на-

прямів досліджень проблем правового регулювання в інформаційній сфері слід 

визначити таке [61, 64]: 

розвиток теорії інформаційного права, зокрема формування його теорети-

ко-методологічних основ, у тому числі, визначення предмета інформаційного 

права, принципів і методів, інститутів і систем категоріально-понятійного апа-

рату; 

удосконалення інформаційного законодавства та практики його застосу-

вання; 

удосконалення системи освіти (підготовки юристів, що спеціалізуються у 

галузі інформаційного права тощо.). 

Крім того, для створення повної системи теоретичних і практичних основ 

розвитку інформаційного права необхідно провести наукові дослідження та 

знайти остаточне рішення цілого ряду окремих проблем і завдань, без чого не-

можливе його успішне становлення в Україні [34]. 

Багато в чому реальне наповнення принципів, інститутів, конкретних норм 

інформаційного права залежить від змісту правосвідомості в суспільстві. Ве-
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ликий вплив на правосвідомість в інформаційній сфері має зміст інформаційної 

політики. Дослідження процесу формування інформаційної політики держави і 

власне її змісту є актуальним на сучасному етапі - етапі побудови інформацій-

ного суспільства в Україні. 

Для вирішення переважної більшості проблем інформаційного права є до-

сить важливим розроблення та дослідження моделі інформаційних відносин і 

моделі інформаційної сфери з урахуванням їх юридичних аспектів, системи 

класифікації об'єктів і суб'єктів інформаційних відносин. 

Необхідно дослідити особливості інформації як об'єкта суспільних відносин 

тому, що саме вони зумовлюють особливості правового регулювання інформа-

ційних відносин або, іншими словами, саме вони мають істотний вплив на зміст 

конкретних правових норм. 

При цьому важливим у теоретичному відношенні є завдання визначення 

правовідношення в інформаційній сфері, вивчення особливостей його елементів 

(об'єкта, суб'єкта суб'єктивного права і юридичного обов'язку). Вичерпне тео-

ретичне визначення складу об'єкта правовідносин в інформаційній сфері має 

важливе методологічне значення для наступних досліджень предмета інформа-

ційного права. 

Принципи права, що відображають сутність права як специфічного регу-

лятора соціальних відносин, визначають природу права, найбільш загальні за-

кономірності та правила його розвитку. Тому виникає необхідність розгляду 

проблеми формування принципів інформаційного права України. Особливу 

увагу при цьому слід приділити вивченню значення правосвідомості для фор-

мування змісту принципів інформаційного права, а також дослідженню питань 

систематизації цих принципів. 

Інститути права, будучи одним із важливих елементів системи права, за 

суттю, є системоутворюючим фактором для галузей права. З метою формування 

системного підходу до процесу розвитку інформаційного права необхідно дос-

ліджувати проблему наявності і формування відповідних інститутів, до яких 

можуть належати інститути: відкритої інформації; інформації з обмеженим до-

ступом; документованої інформації; масової інформації; науково-технічної ін-
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формації; архівної інформації; бібліотечної інформації; секретної інформації; 

комерційної таємниці; лікарської таємниці; персональних даних тощо, а також 

багатьох інших. 

Важливе методологічне значення для формування інформаційного права та 

процесу правозастосування має вирішення завдання визначення термінологічної 

системи. 

Необхідно уточнити особливості правового регулювання суспільних від-

носин при обороті інформації та інформаційних ресурсів з урахуванням право-

вого режиму доступу до них, особливості правового регулювання відносин, по-

в'язаних із документованої інформацією. Тісно пов'язана з вищезазначеною 

проблемою, проблема проведення досліджень змісту та обсягу виключних прав в 

інформаційній сфері. 

З урахуванням визнання законодавством України, зокрема ГК України, 

інформації як об'єкта цивільного обороту необхідно вивчити особливості ре-

гулювання прав власності на інформацію та особливості їх реалізації з ураху-

ванням використання сучасних інформаційних технологій, особливо в умовах їх 

конвергенції. При цьому особлива увага повинна приділятись розгляду особ-

ливостей прав власності власне на інформацію (її зміст) та на носії інформації. 

Крім того для розвитку інформаційного суспільства, інформаційного права 

особливе значення має дослідження проблем правового регулювання відносин, 

пов'язаних з інформаційною інфраструктурою та діяльністю її елементів. При 

цьому досить важливим є дослідження суспільних відносин, що пов'язані з 

елементами інформаційної інфраструктури, які носять масовий характер вико-

ристання, наприклад: телебачення, радіомовлення, телекомунікації, поштовий 

зв'язок, інформаційні комп'ютерні технології, в тому числі Інтернет і багато 

іншого. 

Стан і тенденції розвитку інформаційних відносин і  процесів  в окремих 

країнах й у міжнародній сфері свідчать про більш поглиблену  їх глобалізацію, а 

це означає нагальну необхідність проведення гармонізації національного інфо-

рмаційного законодавства з міжнародним інформаційним правом [76]. 



111 

 

Проведений аналіз проблем та завдань розвитку теоретико-методологічних 

засад інформаційного права дозволить із системних позицій розглянути та ви-

рішити проблеми правового регулювання в інформаційній сфері та формування 

інформаційного законодавства. З урахуванням зростаючої важливості інформа-

ційних та інформаційно-інфраструктурних відносин, вирішення проблеми по-

дальшого розвитку інформаційного права в самих різних його аспектах є акту-

альним, так як сприятиме побудові інформаційного суспільства в Україні. 

Проблеми удосконалення інформаційного законодавства України мають 

актуальність, насамперед, для таких основних напрямів: 

реальне наповнення конституційних інформаційних прав і гарантій кожної 

людини за рахунок законодавчого визначення юридичних обов'язків і відпові-

дальності суб'єктів забезпечення цих прав і гарантій; 

  регулювання правовідносин, що пов'язані безпосередньо з інформацією 

(закони про інформацію, про таємницю, про науково-технічну інформацію, про 

захист інформації, про інформатизацію тощо); 

регулювання групи суспільних відносин, пов'язаних з функціонуванням 

елементів інформаційної інфраструктури, що забезпечують оборот інформації 

(закони про друковані засоби масової інформації, про телебачення і радіомов-

лення, про інформаційні агентства, про державну статистику, про телекомуні-

кації, про бібліотеки, про архівну діяльність, про музеї та тощо); 

визначення особливостей правового регулювання суспільних відносин, по-

в'язаних із забезпеченням елементами інформаційної інфраструктури обороту 

інформації як у процесі отримання дозволів та ліцензій на діяльність, так і в 

процесі здійснення діяльності; 

формування моделі управління та правового регулювання використання 

обмеженими ресурсами, наприклад, радіочастотного спектра, що дозволяє під-

вищити ефективність цих процесів; 

визначення підходів і принципів правого регулювання суспільних відносин, 

що пов'язані з використанням нових цифрових технологій, зокрема й інтер-

нет-технологій; 

регулювання окремої сукупності суспільних відносин, що пов'язані з інфор-  
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мацією в конкретних предметних сферах (кодекси законів, закони про страху-

вання, про освіту, про підприємництво, про господарські товариства, про адво-

катуру, про нотаріат, про банківську діяльність, про захист від недобросовісної 

конкуренції, про надзвичайний стан та інші). 

Безсумнівно, в цих умовах є актуальним наукове опрацювання питань си-

стематизації інформаційного законодавства, насамперед його кодифікації. При 

цьому слід зосередити зусилля в напрямі розробки теоретико-методологічних 

основ кодифікації: створення науково обґрунтованої системи класифікації сус-

пільних відносин в інформаційній сфері, визначення мети і принципів кодифі-

кації інформаційного законодавства, визначення раціональної структури коди-

фікованого акта, розробки концепції кодифікаційного акта. 

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати факт необхідності про-

ведення наукових досліджень із визначення особливостей правового регулю-

вання інформаційних відносин, визначення статусу інформаційного законодав-

ства, вивчення проблеми самостійності інформаційного права як окремої галузі 

права та його ролі в загальній системі права. Крім того, потрібне проведення 

досліджень теоретико-методологічних засад інформаційного права, визначення 

предмета та методів правового регулювання, принципів, інститутів і системи 

категоріально-понятійного апарату, а також особливостей правових норм ін-

формаційного права. Все це практично складає основні напрямки дослідження 

теоретичних основ розвитку інформаційного права. Не менш важливою та ак-

туальною є проблема систематизації інформаційного законодавства, що вимагає 

проведення досліджень в області класифікації суспільних відносин в інформа-

ційній сфері, створення науково-обґрунтованої системи класифікації правових 

норм нормативно-правових актів, формування підходів і рекомендацій щодо 

акту систематизації інформаційного законодавства, розвитку власне інформа-

ційного законодавства, що відповідає різним сегментам інформаційної сфери. 

 

Висновки до розділу 1. 
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1.1. Аналіз розвитку цивілізації свідчить про наявність діалектичного вза-

ємозв'язку між появою комп'ютерів і технологій, що засновані на їх викорис-

танні, та явищем, яке отримало назву «інформаційне суспільство».  

Надано авторське визначення терміна «інформаційне суспільство» як сус-

пільства, в якому уся сукупність суспільних відносин з метою підвищення ефе-

ктивності людської діяльності в різних сферах (політиці, економіці, державному 

управлінні, військовій справі, освіті, культурі, розвагах, особистого життя тощо) 

максимально реалізується на основі використання інформаційних комп'ютерних 

технологій. 

Такий підхід до розуміння інформаційного суспільства надає методологічні 

підстави для системного і цілісного формування його сприйняття як потужного 

стимулюючого фактору стрімкого росту кількості суспільних відносин, безпо-

середньо пов'язаних з оборотом інформації, а також суспільних відносин, що 

забезпечують цей оборот, що обумовлює зростання актуальності та значення 

проблем їх правового регулювання. 

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства поділяємо точку 

зору тих авторів, які визнають наявність особливої сукупності однорідних пра-

вових норм, що регулюють суспільні відносини, які пов'язані з інформацією, та 

яка отримала назву інформаційного права. 

1.2. Обґрунтовано дефініцію терміна «інформаційна сфера», яка визнача-

ється як сукупність інформації та інформаційних ресурсів, інформаційної ін-

фраструктури, суб'єктів, що здійснюють оборот інформації, тобто її створення, 

поширення (передавання), зберігання, використання та знищення, та забезпе-

чують цей оборот, суспільних відносин, які при цьому виникають, системи її 

правового забезпечення, а також інституційної системи державного управління 

та регулювання цією сферою. 

У сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства поділяємо точку 

зору тих авторів, які визнають наявність системи правового регулювання як 

особливої сукупності однорідних правових  норм, що регулюють суспільні від- 

носини в інформаційній сфері, та яка отримала назву інформаційного права. 
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1.3. Отримали подальший розвиток положення про особливості інформації 

та інформаційних процесів як об'єкта суспільних відносин. Обґрунтовано, що 

зазначені особливості мають відношення до всіх видів інформації в умовах реа-

лізації інформаційних відносин у всіх сферах діяльності, що дозволяє здійснити 

більш повне і комплексне визначення предмета інформаційного права. До до-

даткових особливостей інформації слід віднести такі: одночасності, ресурсності, 

відносності, обмеженості. 

На численних прикладах показано, що виявлені особливості інформації та  

інформаційних процесів в свою чергу обумовлюють наявність особливостей у 

правовому регулюванні суспільних відносин, що пов'язані як з оборотом інфо-

рмації, так і з забезпеченням такого обороту. 

1.4. З метою максимальної адаптації до використання в інтересах інформа-

ційного права пропонується вдосконалена дефініція терміна «інформація» як 

відомостей, представлених в будь-якій формі й вигляді, на будь-яких носіях про 

події, явища або факти, які мали, мають або можуть мати місце. 

1.5. Надано нове визначення терміну «інформаційна інфраструктура» як 

сукупності систем: виробництва інформації та інформаційних послуг; поши-

рення інформації та інформаційних продуктів; виробництва засобів виробництва 

інформації та інформаційних технологій; накопичення та зберігання інформації; 

сервісного обслуговування інформаційних засобів і технологій; підготовки кад-

рів; забезпечення інформаційної безпеки.  

Запропонована дефініція забезпечує максимально повне охоплення мно-

жини суспільних відносин, які потраплятимуть під регулювання нормами ін-

формаційного права, що дозволяє підвищити адекватність сучасному розумінню 

визначень інформаційної сфери та предмета правового регулювання.  

1.6. Описано новий клас суспільних відносин – інформацій-

но-інфраструктурних відносин, що мають особливості в правовому регулюванні 

через участь у процесі забезпечення обороту інформації.  

У національному інформаційному законодавстві регламентація функціо-

нування більшості елементів інформаційної інфраструктури, тобто регламента-

ція інформаційно-інфраструктурних відносин  здійснюється відповідно до спе-
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ціальних законів, наприклад, законів України «Про телебачення і радіомовлен-

ня», «Про телекомунікації», «Про поштовий зв'язок» «Про архіви і архівну дія-

льність» та інших. 

1.7. Розроблено метод класифікації інформаційно-інфраструктурних сус-

пільних відносин,, що базується на поділі цього класу суспільних відносин за 

однорідними функціональними ознаками, який можна використовувати при 

розгляді проблем інформаційного права та національного інформаційного за-

конодавства. 

1.8. Обґрунтовано доктринальна позиція щодо вибору плюралістичного 

підходу при визначенні об'єкту правовідносин в інформаційному праві як такого, 

що найбільш раціонально відповідає сучасному уявленню змісту правового ре-

гулювання в інформаційній сфері. 

Запропоновано авторський варіант дефініції терміна «інформаційні право-

відносини» як інформаційних та інформаційно-інфраструктурних суспільних 

відносин, що регулюються нормами інформаційного права та виникають у 

процесі обороту інформації, тобто в процесі її створення, поширення ( передачі), 

зберігання, використання та знищення (утилізації), а також у процесі забезпе-

чення обороту інформації між суб'єктами, які мають суб'єктивні права та юри-

дичні обов'язки, що реалізуються методами правого регулювання приватного та 

публічного права. 

1.9. Запропоновано авторський варіант дефініції терміна «об'єкт інформа-

ційних правовідносин» як матеріальні та нематеріальні блага, які виступають у 

вигляді: інформаційних продуктів, особистих паперів, документів, особистих 

нематеріальних благ, послуг і робіт, а також їх результатів, результатів поведі-

нки і дії в процесі обороту інформації або забезпечення цього обороту, та задо-

вольняють потреби та інтереси, як суб'єктів цих  правовідносин, що діють в 

рамках своїх юридичних прав і обов'язків, так і інших суб'єктів. 

Такий варіант дефініції терміну «об'єкт інформаційних правовідносин» 

надає можливість відобразити найбільш повну и адекватну дійсності множину 

суспільних відносин, що складають предмет інформаційного права. 
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1.10. Генезис наукових досліджень у галузі правового регулювання в ін-

формаційній сфері свідчать про все більш наростаючий теорети-

ко-методологічний потенціал сукупності теоретичних напрацювань цілої плеяди 

іноземних та вітчизняних вчених. Еволюція правових досліджень, починаючи 

від кібернетичного права і закінчуючи самими останніми роботами з інформа-

ційного права, з одного боку свідчить про прагнення низки вчених працювати на 

випередження соціального розвитку, а з іншого боку, ще раз підтверджує тезу 

про те, що тільки вимоги практики є істинним стимулятором розвитку науки та 

мірилом доцільності тих чи інших наукових пошуків. 

Зміст великої кількості наукових робіт у галузі правового регулювання 

суспільних відносин в інформаційній сфері свідчить як про високий рівень на-

укових дискусій та достатньо високий ступінь опрацювання низки загальноте-

оретичних проблем інформаційного права, так і про наявність не меншої кіль-

кості серйозних проблем теоретико-методологічного характеру у розвитку ін-

формаційного права. 

1.11. Таким чином, можна констатувати, що за останні десятиліття теорія 

інформаційного права зазнала значних змін завдяки зусиллям великої кількості 

вчених, кожен з яких зробив певний внесок у розвиток теорети-

ко-методологічних засад формування інформаційного права. Однак, тенденції 

розвитку інформаційного суспільства, сучасний стан інформаційної сфери ви-

магають завершеності наукових досліджень із багатьох проблем розвитку пра-

вового забезпечення, зокрема розвитку інформаційного права та інформаційного 

законодавства на основі формування відповідних теоретико-методологічних 

розробок. 

1.12. Сформульовані в роботі основні напрями досліджень теорети-

ко-методологічних основ розвитку інформаційного права дозволяють раціона-

льно підійти до питання планування та проведення таких досліджень, виходячи з 

актуальних вимог розвитку інформаційної сфери та інформаційного суспільства. 

Крім того, сформульовані рекомендації щодо змісту основних напрямів науко-

вих досліджень з удосконалення інформаційного законодавства України  
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РОЗДІЛ 2.                                                                                                          

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

 

2.1. Теоретико-правові основи визначення предмета інформа- 

ційного права 

 

Досить важливим для змісту подальших досліджень у галузі правового ре-

гулювання суспільних відносин в інформаційній сфері є визначення поняття 

«інформаційне право». 

Визначення предмету правового регулювання є умовне виділення певного 

відокремленого кола (сукупності) суспільних відносин, які мають однакові які-

сні характеристики. Це дозволяє узагальнити норми права, які регулюють певну 

сукупність суспільних відносин, у таку нормативну спільність, як галузь права. 

Вважається, що однією з важливих ознак галузі права є свій, індивідуальний, 

відокремлений предмет правового регулювання. 

Загальновизнано, що А.Б. Венгеров одним із перших почав дискусію в науці 

навколо правових проблем регулювання інформаційних відносин, зміст яких він 

описав у своїй роботі [112, c. 47]. Слід зазначити, що спочатку не всіма вченими 

було усвідомлено значення проблем, піднятих А.Б. Венгеровим. Деякі з них за-

перечували самостійність інформаційних відносин як виду соціальних відносин, 

відводячи їм роль такого собі підвиду управлінських відносин [203]. Свої під-

ходи, що базувалися на системній оцінці значущості інформації та інформа-

ційних процесів у всіх суспільних відносинах, А.Б. Венгеров розвинув у моно-
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графії, присвяченій загальнотеоретичним проблемам держави і права [113]. В 

якості правового  прогнозу у цій монографії ним був описаний наступний діа-

лектичний процес - «від визнання інформаційних відносин до інформаційних 

суперечок, від них до інформаційного судочинства, а від нього до інформацій-

ного права». Іншими словами, можна стверджувати, що тільки збільшення об-

сягу інформаційних відносин та їх соціальної значущості може бути об'єктивною 

причиною виникнення інформаційного права. 

У науковій літературі термін «інформаційне право» вперше став широко  

застосовуватися на початку дев'яностих років минулого сторіччя А.Б. Агаповим, 

Ю.М. Тіхоміровим, Ю.М. Батуріним та іншими авторами. Більше того, Ю.А. 

Тіхоміров досить однозначно стверджував про появу нової галузі права - інфо-

рмаційного права. Він виділяє комплекс специфічних правових питань: «інфо-

рмаційні відносини як предмет правового регулювання, суб'єкти інформацій-

но-правових відносин, правовий механізм отримання, передавання, зберігання і 

використання інформації, юридичні режими інформації різного змісту, корис-

тування банками і базами даних, інформаційні правопорушення, відповідаль-

ність» [398, c. 399]. 

Слід зазначити, що Ю.А. Тіхоміров у своєму перерахуванні упустив один з 

основних етапів обороту інформації - її створення, тим самим помилково виво-

дячи за рамки інформаційного права проблеми правового регулювання автор-

ського права та інтелектуальної власності. Російський дослідник В.А. Копилов 

під інформаційним правом розумів «систему соціальних норм і відносин, які 

охоронялись силою держави, що виникають в інформаційній сфері - сфері ви-

робництва, перетворення та споживання інформації» [233, c. 45]. За думкою М.М. 

Рассолова, інформаційне право - сукупність юридичних норм та інститутів, які 

регулюють інформаційні відносини в інформаційній сфері [344, c. 5-6]. Як це 

іноді відбувається, наведені визначення були надані авторами із використанням 

інших визначень. У цьому випадку М.М. Россолов використовує визначення 

«інформаційна сфера», але він не наводить зміст цього  визначення, а В.А. Ко-

пилов відзначає, що інформаційна сфера - сфера виробництва, перетворення та 

споживання інформації. Однак таке визначення інформаційної сфери не охоп-
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лює всієї множини можливих суспільних інформаційних відносин, наприклад 

відносин, які пов'язані з поширенням інформації. 

З одного боку найбільш розгорнуте, а з іншого - вельми переобтяжене та 

однобоке визначення дає І.Л. Бачіло: «інформаційне право - сукупність докт-

ринальних положень юридичної науки, правових норм Російської Федерації, що 

утворюють самостійний масив національного права, норм міжнародного зако-

нодавства, а також стан правової свідомості суб'єктів права в галузі інформа-

ційної діяльності та відносин, що пов'язані з інформаційними ресурсами, функ-

ціонуванням інформаційних систем і мереж в умовах застосування сучасних 

інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення безпечного задово-

лення інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави та суспільства в 

цілому, забезпечення адекватної реакції юридичної системи на порушення 

встановлених законодавством правил у галузі інформації та інформатизації» 

[73]. 

Ряд авторів розрізняє поняття інформаційного права у вузькому і широкому 

сенсі. Так до інформаційного права у вузькому сенсі вони відносять лише такі 

норми, які регулюють інформаційні процеси, що є самоціллю, тобто коли ін-

формація є не тільки засіб досягнення чогось іншого, але і кінцевий результат 

[254]. Тим самим вчені, що дотримуються цієї позиції, виводять за рамки пра-

вового регулювання нормами інформаційного права інформаційні відносини, які 

є допоміжними складовими інших основних суспільних відносин. Тоді виникає 

закономірне питання - нормами якого права мають регулюватися відносини з 

передавання інформації в кримінальному, цивільному, господарському чи ад-

міністративному процесі? 

У цьому контексті слід зауважити, що практика всього різноманіття суспі-

льних відносин свідчить про те, що «рафінованих» «чистих» суспільних відно-

син, які піддаються правовому регулюванню нормами тільки одного галузевого 

права, практично немає. Суспільні відносини, що виникають з приводу якихось 

об'єктів матеріального світу, інтересів, прав і обов'язків, як правило, складаються 

з суперпозиції окремих правовідносин, що належать до різних галузей права. 

Певною мірою це відноситься і до інформаційних правовідносин. В.І. Лапін 
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справедливо стверджував, що практично всі суспільні відносини містять інфо-

рмаційну складову. 

К.І. Бєляков, який надавав визначення інформаційного права, дуже точно 

помітив, що це сукупність доктринальних положень юридичної науки і правових 

норм, що утворюють самостійний масив національного законодавства [84, c. 

146]. Далі він додає до цього масиву і «норми міжнародного права», але це 

справедливо з одним застереженням: якщо вони ратифіковані Верховною Радою 

України. 

Представляється досить дискусійною точка зору Ю.А. Белевської про те, 

що інформаційне законодавство включає всі діючі та існуючі галузі законодав-

ства з огляду на те, що всі вони містять інформаційну складову, і тому при цьому 

не представляється можливим виділити і визначити основну галузь законодав-

ства [79]. Такий підхід, коли стверджується, що інформаційне законодавство 

включає всі діючі та існуючі галузі законодавства, не дозволяє методологічно 

виявити відмітні ознаки саме для інформаційного законодавства як галузі. Що, 

власне кажучи, ставить під сумнів саму ідею досліджень проблем галузі інфор-

маційного законодавства. Автор суперечить сам собі, надалі стверджуючи, що 

пріоритетним напрямом розвитку галузі інформаційного законодавства є його 

кодифікація і, отже, розробка єдиного нормативного правового документа, 

здатного впорядкувати весь масив нормативних правових актів в інформаційній 

сфері [79]. 

Необхідною умовою для визначення поняття «інформаційне право» є дос-

лідження змісту предмета інформаційного права. У теорії права визначення 

предмета тієї чи іншої галузі права визнається однією з найважливіших проблем, 

обґрунтоване і правильне рішення якої істотно впливає на становлення, фор-

мування і розвиток будь-якої галузі права [387]. Більше того, вважається, що 

предмет правового регулювання є підставою чи критерієм побудови системи 

правових норм у галузь чи підгалузь права, або побудови правового інституту 

[3]. 
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На думку М.І. Абдулаєва [3] і О.Ф. Скакуна [367] під предметом правового 

регулювання кожної галузі права розуміється якісно однорідна група суспільних 

відносин, що регулюється нормами цієї галузі права. 

Зазначена однорідна сукупність суспільних відносин є об'єктивним, існу-

ючим поза правом, критерієм, а правові норми групуються за галузями права в 

силу об'єктивних (не залежних від поглядів правотворчих органів) причин, згі-

дно зі специфікою та існуючими зв'язками між суспільними відносинами. Го-

ловною підставою, відповідно до якої одна галузь права відрізняється від іншої, 

служить предметна своєрідність суспільних відносин, що регулюються нормами 

цих галузей права [304]. 

У той же час необхідно мати на увазі, що характер суспільних відносин, що 

складають предмет правового регулювання кожної окремо взятої галузі права, 

визначається тільки її загальною галузевою метою і не залежить від інших 

компонентів взаємодії [178]. 

Цікаву інтерпретацію визначення пропонує Б.А. Кормич вважаючи, що 

предмет інформаційного права - суспільні відносини, що виникають з приводу 

встановлення режимів і форм обороту інформації, реалізації інформаційних прав 

і правового статусу суб'єктів інформаційних процесів та формування їх право-

мірної поведінки і зв'язків [23, c. 37]. 

Перейнявшись масовим використанням в інформаційній сфері мережевих 

(інтернетівських ) інформаційних технологій, С.А. Дятлов вважає, що предме-

том інформаційного права є не тільки інформація, інформаційні ресурси, засоби, 

комунікації та методи їх збору, аналізу, обробки і використання, а й інформа-

ційно-мережеві відносини між людьми, їх права і відповідальність, інтереси та 

мотиви, поведінка, діяльність, а також інститути інформаційно-мережевого 

громадянського суспільства [156]. Крім того, що методологічно невірно відно-

сити до предмета права щось інше, ніж суспільні відносини, також необґрунто-

вано вводяться так звані «інформаційно-мережеві відносини між людьми». 

 Досить дискусійним є питання визначення змісту інформаційних відносин 

у рамках правого регулювання. С.А. Чеховська визначає інформаційні відносини, 

як суспільні відносини, пов'язані зі збором, одержанням, зберіганням і поши-
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ренням інформації, які, утворюючи постійні комбінації та набуваючи масового 

характеру, дають привід і матеріал для вироблення юридичних норм та інсти-

тутів [424]. Цікаву точку зору висловила Е.А. Звєрєва вважаючи, що інформа-

ційні відносини - це суспільні відносини, які характеризуються наявністю у су-

б'єктів цих відносин суб'єктивних прав і обов'язків, що виникають з приводу 

інформації, в тому числі в процесі її пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, 

передавання та (або) поширення, застосування інформаційних технологій та 

забезпечення захисту інформації, здійснення інших дій (бездіяльності) [172]. 

Найбільш системно підходить до визначення предмета правового регулю-

вання інформаційного права І.В. Арістова, яка вважає, що його складають сус-

пільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються при обороті ін-

формації в інформаційній сфері в результаті здійснення інформаційних процесів 

[18]. 

Таким чином, відповідно до визнаного підходу у правовій науці, в якості 

предмета права розглядається певна, функціонально-обмежена множина суспі-

льних відносин. Отже, можна стверджувати, що в самому загальному випадку  в 

якості предмета інформаційного права слід розуміти повну сукупність сус-

пільних відносин, пов'язаних з оборотом інформації та процесами, які забезпе-

чують її оборот. Загальною метою всіх цих відносин є здійснення обороту ін-

формації та забезпечення власне самого обороту.  

При цьому суспільні відносини, що пов'язані із забезпеченням обороту ін-

формації, не завжди носять суто інформаційний характер. Але вони мають певну 

специфіку завдяки саме тому, що мають відношення до забезпечення інформа-

ційних процесів. Як правило, це процеси, що пов'язані з діяльністю юридичних 

осіб, що складають так звану інформаційну інфраструктуру. Надалі, для визна-

ченості, суспільні відносини, пов'язані з оборотом інформації, будемо називати 

інформаційними відносинами, а відносини, пов'язані з процесами, які забезпе-

чують оборот інформації, – інформаційно-інфраструктурними відносинами.. 

Сформульоване визначення предмета інформаційного права носить самий 

загальний характер, тому воно не дозволяє дати однозначну відповідь на пи-
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тання: які ж конкретно суспільні відносини підлягають правовому регулюванню 

нормами інформаційного права? 

Таким чином, необхідно вирішити завдання конкретизації множини суспі-

льних відносин, які становлять предмет інформаційного права. Це завдання є 

досить важливим тому, що від його правильного вирішення залежить повнота 

охоплення регулюванням нормами інформаційного права суспільних відносин, 

наслідки реалізації яких набувають все більшої значимості та ваги для особис-

тості, організацій і, в цілому, для суспільства і держави. 

Це завдання може бути успішно вирішено тільки при використанні систе-

много підходу, для чого необхідно сформулювати критерії, на базі яких можна 

було б виділити із загальної сукупності суспільних відносин деяку їх частину, 

що належить до предмета інформаційного права. Застосування методу деком-

позиції дозволяє виділяти окремі групи, підмножини однорідних явищ, фактів, 

що мають спільні особливості нижчого порядку, таким чином, щоб сумарна 

сукупність цих підмножин давала повну множину однорідних явищ, фактів, що 

мають особливості вищого порядку спільності. Використовуючи метод деком-

позиції, визначимо критерії для виділення підмножин суспільних відносин, які 

стосуються предмета інформаційного права. 

На основі цього загального визначення предмета інформаційного права 

сформулюємо критерії першого рівня для виділення певних підмножин суспі-

льних відносин. Аналіз змісту цього визначення дозволяє сформулювати два 

основних критерії: перший - зв'язок суспільних відносин з оборотом інформації; 

другий - зв'язок суспільних відносин із процесами, що забезпечують оборот ін-

формації. Отже, всі суспільні відносини, які стосуються предмета інформацій-

ного права, діляться на дві підмножини: перше - це інформаційні відносини; 

друге - інформаційно-інфраструктурні відносини. 

У першу підмножину суспільних відносин (інформаційні відносини) вхо-

дить вся сукупність відносин, пов'язаних з оборотом інформації. З метою біль-

шої конкретизації переліку суспільних відносин, що належать до інформаційних, 

необхідно визначити відповідні критерії другого рівня. Необхідною умовою 
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вибору критеріїв другого рівня є умова повного охоплення всіх можливих сус-

пільних відносин, що мають місце в процесі обороту інформації. 

В якості основи для класифікації критеріїв другого рівня пропонується 

використовувати широко відому класифікацію етапів повного життєвого циклу 

інформації - створення, поширення (передавання), зберігання, викорис-

тання та знищення (утилізація ) інформації. У цьому випадку, розуміючи під 

оборотом інформації всі етапи життєвого циклу інформації, починаючи від її 

створення до її утилізації, ми отримуємо можливість системної класифікації 

множини інформаційних відносин. Інші можливі або відомі назви операцій з 

інформацією, навіть досить широко використовувані, за суттю, є або складовими 

частинами вже названих етапів, або їх синонімами. Наприклад, збір інформації - 

це процес, який є одним з первинних елементів етапу використання інформації, 

точно також як і аналіз інформації, який, як правило, знаходиться або в середині, 

або в кінці етапу використання. 

Аналіз показує, що названі етапи життєвого циклу інформації повністю 

вичерпують можливі дії з інформацією. Саме тому сумарна сукупність суспі-

льних відносин, що реалізуються в межах названих етапів життєвого циклу ін-

формації, становитиме повну вичерпну множину можливих інформаційних ві-

дносин у процесі її обороту. 

Таким чином, дамо таке визначення: інформаційні відносини - це суспі-

льні відносини, які мають місце в процесі створення, поширення, використання, 

зберігання та знищення (утилізації ) інформації. 

Дане визначення терміна «інформаційні відносини» має високу методоло-

гічну цінність: 

а ) завдяки високому рівню абстракції, який у неї закладено. Дійсно, у ви-

значенні не говориться про конкретні види, типи інформації, що дає можливість 

досліджувати суспільні відносини, які можуть виникати з приводу як будь-яких 

існуючих, відомих видів, типів інформації, так і з приводу майбутніх її видів і 

типів. У сучасних умовах динамічних змін в інформаційній сфері ця обставина 

представляється досить важливою; 
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б) запропонована класифікація суспільних відносин, згідно з етапами жит-

тєвого циклу інформації, дозволяє виділяти однорідні суспільні відносини не-

залежно від виду або типу інформації, способів або методів її створення, по-

ширення, використання, зберігання або знищення. Такий підхід відкриває пер-

спективу класифікації правових норм, що регулюють інформаційні відносини, 

на системних засадах і на принципах технологічної нейтральності. 

Діяльність елементів інформаційної інфраструктури (установ, підприємств 

та організацій) як господарюючих структур в основному регулюється загаль-

ними правовими нормами. Проте, окрема сукупність суспільних відносин, в яких 

беруть участь ці елементи, мають особливості, зумовлені саме тим, що вони є 

суб'єктами інформаційних відносин. Назвемо цю сукупність суспільних відно-

син - інформаційно-інфраструктурними відносинами. 

Таким чином, у другу підмножину суспільних відносин – інформаційно-ін- 

фраструктурні відносини - входить вся сукупність відносин, що пов'язані із за-

безпеченням обороту інформації. З метою більшої конкретизації інформацій-

но-інфраструктурних відносин необхідно визначити відповідні критерії другого 

рівня. Необхідною умовою вибору критеріїв другого рівня є умова повного 

охоплення всіх можливих суспільних відносин, що мають місце в процесі за-

безпечення обороту інформації. 

 В якості основи для критеріїв другого рівня пропонується використовувати 

таку класифікацію: 

1. Відносини, пов'язані з особливостями життєвого циклу існування (фун-

кціонування ) суб'єктів, як елементів інформаційної інфраструктури. 

2. Відносини, пов'язані з поданням інформаційних послуг і виконанням 

інформаційних робіт у процесі створення, поширення (передавання), зберігання, 

використання та знищення (утилізації) інформації. 

3. Відносини, пов'язані з виробництвом і використанням інформаційних 

технологій і ресурсів, а також із використанням обмежених ресурсів. 

4. Відносини, пов'язані з забезпеченням інформаційної безпеки.  

Наведені підмножини в сукупності складають повну множину всіх мож-

ливих інформаційно-інфраструктурних відносин. Судячи із зазначеного вище та 
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спираючись на раніше проведені дослідження [25], дамо таке визначення: ін-

формаційно-інфраструктурні відносини - це суспільні відносини, які мають 

місце в процесі забезпечення обороту інформації, тобто пов'язані з функціо-

нуванням суб'єктів інформаційної інфраструктури, із наданням інформаційних 

послуг і виконанням робіт в інформаційній сфері, із виробництвом і викорис-

танням інформаційних технологій і ресурсів, із використанням обмежених ре-

сурсів, із забезпеченням інформаційної безпеки. 

Деякі дослідники, намагаючись внести «новизну» у визначення «інформа-

ційно-інфраструктурні відносини», пов'язують їх тільки з об'єктом - «засобами 

інформатизації, телекомунікації, забезпеченням інформаційної безпеки» [104]. 

Вочевидь, що такий підхід значно звужує поле правового регулювання в інфо-

рмаційній сфері, позбавляє дослідників можливості використовувати системний 

підхід для класифікації цієї частини суспільних відносин в інформаційній сфері. 

Таким чином, після виділення множин суспільних відносин, які можуть 

бути піддані правовому регулюванню в інформаційній сфері, з'являється мож-

ливість визначити як предмет інформаційного права, так і власне інформаційне 

право як таке. 

Предмет інформаційного права - це повна сукупність інформаційних та 

інформаційно-інфраструктурних відносин або, іншими словами, суспільні від-

носини, що мають місце в процесі створення, поширення, використання, збе-

реження та утилізації (знищення ) інформації, а також мають місце в процесі 

функціонування суб'єктів інформаційної інфраструктури, надання інформацій-

них послуг і виконання робіт в інформаційній сфері, використання інформа-

ційних технологій та інформаційних ресурсів, використання обмежених ресурсів 

і забезпечення інформаційної безпеки. 

Інформаційне право - це повна сукупність юридичних норм та правових 

інститутів, які регулюють суспільні відносини, що мають місце в процесі ство-

рення, поширення, використання, збереження та утилізації (знищення) інфор-

мації, а також мають місце в процесі функціонування суб'єктів інформаційної 

інфраструктури, надання інформаційних послуг і виконання робіт в інформа-
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ційній сфері, використання інформаційних технологій та інформаційних ресур-

сів, використання обмежених ресурсів і забезпечення інформаційної безпеки. 

 Запропонований підхід до визначення предмета правового регулювання в 

інформаційній сфері базується на поділі всіх суспільних відносин на дві групи: 

інформаційні відносини та інформаційно-інфраструктурні відносини. Саме цей 

підхід дозволяє сформулювати нову парадигму правового регулювання в ін-

формаційній сфері: 

– правове регулювання суспільних відносин, пов'язаних з інформаційними 

процесами (створення, поширення, використання, зберігання та знищення ін-

формації), інваріантне (не залежить) від тих технологій, які при цьому викори-

стовуються; 

– правове регулювання суспільних відносин, пов'язаних із функціонуван-

ням суб'єктів інформаційної інфраструктури, з наданням інформаційних послуг і 

виконанням робіт в інформаційній сфері, з використанням інформаційних техно- 

логій і ресурсів інваріантне (не залежить ) від виду і типу інформації. 

Запропонована нова парадигма правового регулювання в інформаційній 

сфері дозволяє виділяти повну множину однорідних за змістом суспільних від-

носин, пов'язаних або із оборотом інформації (створення, поширення, викорис-

тання, зберігання та знищення ), або із забезпеченням цього обороту інформації 

(інформаційно-інфраструктурні відносини). 

Наявність можливості виділяти повну множину однорідних за змістом су-

спільних відносин в інформаційній сфері дає потенціальні підстави для: 

– створення системного, несуперечливого, повного комплексу норматив-

но-правових актів як у конкретному сегменті інформаційної сфери, так і в ін-

формаційній сфері в цілому; 

– виключення перехресного регулювання різних сфер діяльності та забез-

печення системної і повної автономізації діяльності регуляторних органів; 

– реалізації принципу: один вид діяльності - одна ліцензія (одна реєстра-

ція ). 
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Таким чином, визначеність зі змістом предмета інформаційного права до-

зволяє по новому, системно розглядати предмет наукових досліджень у кон-

тексті проблематики становлення його теоретичних основ. 

 

2.2. Комплексний метод інформаційного права 

 

Однією з найважливіших складових проблеми створення теоретичних ос-

нов розвитку інформаційного права є завдання визначення його методу, як ме-

тоду правового регулювання. 

У рамках загальної теорії права С.С. Алексєєв стверджував, що метод 

правового регулювання є неголовною, але необхідною ознакою при класифікації 

галузей радянського права [11]. 

Досліджуючи системні проблеми права, Н.І. Матузов дійшов висновку, що 

під методом права розуміються певні прийоми, способи, засоби впливу права на 

суспільні відносини, від яких значною мірою залежить ефективність правового 

регулювання, досягнення встановлених при цьому цілей [385]. При цьому він 

також зауважує, що на відміну від предмета права метод самостійного значення 

не має тому, що він служить тільки додатковим, юридичним критерієм можли-

вого визначення автономності галузі права. 

Вочевидь вважаючи, що кожній галузі права повинен відповідати свій ме-

тод, В.С. Нерсесянц констатує, що «метод галузевого правового регулювання 

(метод галузі права) - це сукупність прийомів, способів і форм вираження спе-

цифічних регулятивних властивостей і функцій, що притаманні нормам права 

даної галузі» [292, c. 437]. Крім того, він стверджує, що загальний механізм 

правового регулювання отримує різне змістовно-правове наповнення та струк-

турно-конструктивне вираження в нормах права різних галузей і, в цілому, в 

різних галузевих механізмах правового регулювання, тому в різних галузях 

права структурні елементи (норми права) мають різне регулятивно-правове 

значення і виконують різну роль у механізмі правового регулювання. 

Відомо, що під методом, як правило, розуміють способи, прийоми, засоби 

досягнення оголошених цілей і завдань. Зміст методів інформаційного права 
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повинен розкривати, яким чином або яким способом вирішуються завдання ре-

гулювання суспільних відносин в інформаційній сфері [341]. 

Специфіка інформаційного права обумовлює необхідність поглиблених 

пошуків із проблематики методів правового регулювання [273]. Але, незважа-

ючи на те що багато дослідників підтримують цю думку, досі не сформульована 

загальна, стійка точка зору щодо їх змісту [233]. Більше того, деякі дослідники 

вважають, що методи інформаційного права - це переважно методи адміністра-

тивного права,  тому інформаційне право слід віднести до сімейства адмініст-

ративного права [73]. Але це може бути справедливим по відношенню лише 

тільки до частини норм, що регулюють інформаційні та інформацій-

но-інфраструктурні відносини. 

На думку деяких українських вчених провідним методом інформаційного 

права повинен вважатися метод комплексного використання методів конститу-

ційного, адміністративного, цивільного, трудового та кримінального права [308]. 

Практично такої ж точки зору, на природу методу інформаційного права, до-

тримуються І.Б. Жиляєв [166], Р.А. Калюжний і А.Г. Марценюк [202]. Про 

комплексний підхід говорить також І.Л. Бачило, обґрунтовуючи це тим, що сама 

предметна область інформаційного права є комплексною [72]. В інформацій-

ному праві застосовується вся сукупність перерахованих способів регулятивного 

впливу на інформаційні відносини (припис (розпорядження, веління), заборона 

чи дозвіл) [18]. 

Інші ж дослідники взагалі відмовляють інформаційному праву в наявності 

якогось специфічного методу регулювання. Більше того, вони вважають, що 

«норми інформаційного права об'єднуються в певну систему не за специфічним 

методом і механізмом правового регулювання, а на основі окремих особливих 

принципів, загальних положень, окремих специфічних прийомів регулювання, 

що говорить про існування спеціального юридичного режиму і що надає йому 

галузеву специфіку» [313]. Але в іншій своїй роботі І.В. Панова вже стверджує 

про наявність в інформаційному праві деякого єдиного правового методу - змі-

шаного методу правового регулювання інформаційних відносин [314]. 
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 О.В. Синєокий помилково позначає в якості окремих спеціальних методів 

інформаційного права такі як: рівність суб'єктів інформаційних відносин, дис-

позитивність, тобто надання учасникам інформаційних відносин у певних межах 

права інформаційного вибору варіанта поведінки у випадках, які передбачені 

законом, неприпустимість необґрунтованого втручання в інформацію приват-

ного характеру, обмеження інформаційного доступу до особистого життя, за-

безпечення матеріальної компенсації заподіяної кому-небудь шкоди, в тому 

числі морального збитку в інформаційній сфері тощо [364]. Все це більшою 

мірою підходить до правових принципів, ніж може бути названо методом пра-

вового регулювання. 

 Таким чином, можна констатувати, що в правовій науці поки не сформу-

валося сталої думки щодо визначення методів інформаційного права. 

Сучасний розвиток правової системи держав характеризується появою 

нових галузей права, які є комплексними і не мають специфічного методу, а 

використовують суперпозицію, комплексний набір вже відомих методів. Це 

пояснюється тим, що в результаті розвитку суспільних процесів формуються 

нові множини деяких суспільних відносин, які потребують відповідного пра-

вового регулювання. Ці відносини в початковій стадії сприймаються як похідні 

від інших суспільних відносин, що мають сталу систему правового регулювання. 

Тому, природно, методи правового регулювання «вихідних», «материнських» 

галузей права застосовуються і до регулювання суспільних відносин, що наро-

джуються. Згодом ці запозичені методи правового регулювання стають «влас-

ними» методами галузей права, що формуються. Як правило, таких запозичених 

методів у формуванні галузей права використовується декілька, тому ці галузі 

отримали назву комплексних. Прикладом такої комплексної галузі права може 

служити екологічне право, в якому використовуються методи багатьох галузей 

права: цивільного, адміністративного, кримінального, конституційного тощо. 

З урахуванням сучасного стану розвитку правової системи України, тен-

денцій формування нових галузей права дамо таке визначення системи методів 

окремої галузі права. Метод окремої галузі права - це метод або набір методів, 

які є переважними і/або специфічними при визначенні того, якими прийомами, 
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способами, засобами впливає право на суспільні відносини у конкретній сфері 

суспільного життя. 

Повною мірою розглянутий діалектичний процес формування системи ме-

тодів для галузей права, що формуються, притаманний і інформаційному праву. 

Тому, метод інформаційного права - це набір методів правового регулювання, 

які є переважаючими і/або специфічними при визначенні того, якими прийомами, 

способами, засобами впливає право на інформаційні та інформацій-

но-інфраструктурні суспільні відносини. 

У цілому підтримуючи висловлену автором позицію, К.І. Бєляков ствер-

джує, що ці методи необхідно віднести до міжгалузевого  комплексного субін-

ституту  права [84, c. 181]. 

 Аналіз існуючих методів права показує, що вони можуть бути поділені на: 

загальні, які використовуються в переважній більшості галузей права; окремі, які 

використовуються в частині галузей права; та індивідуальні (специфічні), які 

використовуються тільки в конкретній галузі права. 

До  загальних  методів  інформаційного  права  як комплексної галузі права  

слід віднести методи, які широко використовуються і в інших галузях права, - це  

диспозитивний та імперативний методи [234]. Перший із цих методів характе-

рний для приватного права (найбільш показовий приклад - цивільне право). 

Другий - характерний для публічного права (найбільш показовий приклад - ад-

міністративне право). Наведемо приклади диспозитивної та імперативної норми 

інформаційного законодавства. У статті 38 Закону України «Про інформацію» (у 

редакції 1992 р.) говорилося, що: 

«Право власності на інформацію - це врегульовані законом суспільні від-

носини щодо володіння, користування і розпорядження інформацією. 

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. 

Власник інформації щодо об'єктів своєї власності має право здійснювати 

будь-які законні дії». 
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Частина перша цієї статті містить явно виражену імперативну норму, суть 

якої зводиться до того, що право власності на інформацію може виникати тільки 

на підставах, зазначених у законі, а частина третя цієї статті - диспозитивна 

норма, що дозволяє власникові інформації на свій розсуд розпоряджатися нею. 

Єдина умова, яка повинна при цьому виконуватися, носить загальний характер - 

ці дії не повинні бути протизаконними. 

Наведений приклад (до речі, можна ще навести досить велику кількість 

аналогічних прикладів) свідчить про те, що інформаційне законодавство, 

включаючи в себе норми, характерні як для публічного, так і для приватного 

права, є додатковим підтвердженням комплексного характеру інформаційного 

права. 

Досить широко в інформаційному праві реалізуються окремі методи до-

зволу, зв'язування і заборони. Імплементація одного з основних принципів ін-

формаційного права - свободи отримання і поширення інформації відбувається 

на основі застосування методу дозволу.  

Прикладом цього є зміст статей Конституції України (ст. 34), Цивільного 

кодексу України (ст. ст. 285, 293, 302), Закону України «Про інформацію» (ст. 5, 

9, 10), Закону України «Про друковані засоби масової інформації ( пресу) в 

Україні» ст. 2), Закону України «Про Національну програму інформатизації « (ст. 

5). 

Метод зв'язування, що приписує виконувати певні дії в обов'язковому по-

рядку, також знаходить відображення в низці норм інформаційного законодав-

ства. Наприклад, у пункті 4 ст. 25 Закону України «Про інформацію» обов'яз-

ковою умовою можливості для працівника засобу масової інформації збирати 

інформацію в районах стихійного лиха, катастроф, у місцях аварій, масових 

безпорядків, воєнних дій є пред'явлення документа, що засвідчує його профе-

сійну належність. 

 Це означає, що необхідною умовою можливості збирати інформацію в 

районах стихійних лих, катастроф, у місцях аварій, масових безпорядків, воєн-

них є професійна належність до засобів масової інформації. Таким чином, за-
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конодавець пов'язав можливість здійснення певної діяльності з обов'язком по-

переднього виконання певних умов. 

Досить часто в інформаційному законодавстві використовується метод за-

борони, що в змістовній частині правових норм виражається в прямій забороні 

вчиняти певні дії під загрозою застосування санкцій. Так, законодавець вста-

новив пряму заборону на тиражування, показ, реалізацію теле-, радіо-, відеоп-

родукції без дозволу її власників (частина друга ст. 25 Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення»). Санкції при порушенні вимог цієї статті визна-

чаються кримінальним і цивільним законодавством. 

Наявність в інформаційному законодавстві України досить великої кілько-

сті норм, заснованих на реалізації імперативних, забороняючих методів, в якійсь 

мірі є наслідком попередньої правосвідомості та змісту раніше напрацьованого 

законодавства. У цілому, тенденція створення все більшої кількості норм ін-

формаційного законодавства, заснованих на застосуванні імперативних методів, 

що забороняють, суперечить зростаючому значенню інформації та інформа-

ційних відносин у житті суспільства. У сучасних умовах необхідно переходити 

до більш широкого застосування в інформаційному праві методів регуляторного 

впливу, а імперативні методи, що забороняють, повинні реалізовуватися тільки з 

метою   забезпечення   і захисту   прав  та   інтересів   суб'єктів    інформаційних  

відносин. 

До таких методів, що носять загально-регуляторний характер, можна від-

нести методи автономії та рівності сторін. Ці методи широко використовуються 

при регулюванні цивільних відносин. Враховуючи той факт, що переважна бі-

льшість інформаційних відносин носять характер цивільних відносин, ці методи 

повинні широко використовуватися і в інформаційному праві. Не менш важли-

вий для інформаційного законодавства і метод рекомендацій. Наприклад, у пу-

нкті 11 ст. 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» законодавець 

дає рекомендацію провайдеру програмної послуги, виходячи з ринкового попиту, 

самостійно встановлювати розмір абонентної плати за різні пакети програм. 

У чинному Цивільному кодексі України  в якості однієї з центральних 

правових ідей проголошено принцип самостійності юридичної діяльності су-



134 

 

б'єктів, що дає можливість врегулювати окремі суспільні відносини за допомо-

гою правових засобів, що не мають характер юридичної загальнообов'язковості. 

Реалізується цей принцип за допомогою загального індивідуального методу 

правового регулювання. В інформаційному праві застосування індивідуального 

методу правового регулювання означає, що суб'єкти інформаційних відносин 

мають право укласти договір, який прямо не передбачений актами інформацій-

ного права, але який відповідає загальним засадам інформаційного законодав-

ства. 

Таким чином, на основі аналізу інформаційного законодавства України до 

методів інформаційного права слід віднести [25, 49]: 

загальні: диспозитивний та імперативний; автономії та рівності сторін; ін-

дивідуальний метод регулювання; 

окремі: наказу, зв'язування, заборони, дозволу, узгодження, рекомендацій, 

координації, заохочення. 

Можна погодитися з думкою В.  Ф. Яковлєва про те, що будь-яка галузь 

права використовує всі перелічені форми правового впливу на суспільні відно-

сини, але поєднання цих форм, питома вага кожної з них у різних галузях права 

абсолютно різна, тому саме в цьому знаходить своє вираження специфіка галу-

зевих методів регулювання суспільних відносин [446, c. 70]. 

Використання всіх вищеназваних методів правового впливу свідчить про 

комплексний характер методу інформаційного права. 

Сучасні процеси розвитку суспільства в Україні обумовлюють те, що зміст 

конкретних суспільних відносин, які потребують правового врегулювання, а 

також правосвідомість можуть змінюватися, а в деяких аспектах навіть карди-

нально. З цієї обставини випливає дуже важливий висновок. Методи конкретної 

галузі права, особливо тієї що народжується, у тому числі й інформаційного 

права, знаходяться в діалектичному розвитку і можуть змінюватися як за скла-

дом, так і за змістом. З урахуванням цього процес дослідження проблематики 

методів інформаційного права повинен носити постійний характер. 
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2.3. Методологічні засади формування системи принципів 

інформаційного права 

 

Велике значення в будь-якій галузі людської діяльності мають принципи, 

відповідно до яких ця діяльність здійснюється. Особливу роль принципи грають 

у праві. На думку Р.З. Лівшиця принципи права, безперечно, належать до числа 

його основних механізмів, несучих конструкцій, при цьому принцип - це, перш 

за все, ідея, але не тільки ідея, принципи виходять за межі тільки ідей і знаходять 

нормативний та правовий зміст [259, c. 1 95]. Академічне визначення терміна 

було надано М.І. Байтіним: принципи права - це вихідні, визначальні ідеї, по-

ложення, установки, які складають моральну й організаційну основу виникнення, 

розвитку і функціонування права [385]. Український вчений А.Н. Колодій 

стверджує, що принципи права - це основні ідеї існування права, які виражають 

найважливіші закономірності та підвалини цього типу держави і права, які ста-

новлять його головні риси, відрізняються універсальністю, вищою імператив-

ністю і загальною значимістю [227, c. 27]. 

Поділяючи думку про роль і місце принципів у праві, А.Ф. Черданцев го-

ворить про те, що слід розрізняти принципи права в цілому і принципи окремих  

галузей та інститутів права [421]. При цьому принципи галузей та інститутів 

права - це предмет вивчення галузевих наук. Образно, але дуже вірно сказав про 

роль принципів О.Ф. Скакун - це своєрідна система координат, у рамках якої 

розвивається право, і одночасно вектор, який визначає напрям його розвитку 

[367]. 

Виходячи з того, що саме принципи права, висловлюють сутність права як 

специфічного регулятора соціальних відносин, визначають природу права, най-

більш загальні закономірності та правила його розвитку, проблематика прин-

ципів права є однією з добре досліджених у цілому в теорії права, а також у 

конкретних галузях права [386, c. 154]. Однак, у зв'язку з появою нових галузей 

права, виникає необхідність вирішення завдання формування системи принципів 

для них. 
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Деякими авторами було сформульовано визначення терміна «принципи 

інформаційного права». Зокрема, В.М. Боєр і О.Г. Павельєва під принципами 

інформаційного права розуміють основні вихідні положення, що юридично за-

кріплюють об'єктивні закономірності суспільного життя та які проявляються в 

інформаційній сфері [93]. 

А.Н. Прокопенко вважає, що принципи інформаційного права ґрунтуються 

на конституційних нормах, що закріплюють інформаційні права і свободи та 

гарантують їх здійснення, а також на особливостях і  юридичних властивостях  

інформації, як об'єкта правовідносин [337]. 

Більш конкретизоване визначення принципів інформаційного права дає І.В. 

Панова, розуміючи під ними основні ідеї, положення, вимоги, які характеризу-

ють зміст інформаційного права, відображають закономірності його розвитку і 

визначають напрями і механізми правового регулювання суспільних відносин в 

інформаційній сфері [315]. 

На наш погляд принципи інформаційного права - це основні ідеї, поло-

ження та вимоги, що відображають основні тенденції та напрями розвитку со-

ціуму, зміст правосвідомості, які частково знайшли закріплення в юридичній 

формі та які визначають стратегію і механізми правого регулювання інформа-

ційних і інформаційно-інфраструктурних відносин, а також впливають на фор-

мування змісту норм інформаційного права. 

Розглянемо співвідношення загальних принципів права та принципів галузі  

права. Вочевидь, діалектика взаємовпливу загальних принципів права та прин-

ципів галузі права відповідає діалектиці категорій «загальне» і «одиничне». 

Тому загальні принципи права повинні знаходити відображення при формулю-

ванні принципів будь-якої галузі права, визначаючи загальні правові ідеї, по-

ложення, підходи до побудови та змісту галузі права [386, c. 154]. 

Панівним у сучасній юридичній науці є уявлення принципів права як тих 

основоположних ідей, основ, які отримали офіційне закріплення в нормах за-

конодавства [181]. Наслідком цього погляду є висновок про те, що якісь ідеї та 

основи, що не знайшли конкретного відображення в існуючих нормах права, не 

можуть бути визнані принципами галузі права. Такий підхід негативно позна-
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чається на можливості використання в якості принципів права тих ідей правос-

відомості, які отримали або отримують суспільне визнання і практично вико-

ристовуються у правовідносинах, але буквально не зафіксовані в норматив-

но-правових актах. 

Крім того, цей підхід суперечить діалектичному взаємозв'язку категорій 

«загальне» і «одиничне». Первинним є поява одиничного - конкретних норм 

права, а лише  потім після певних процесів узагальнення може з'явитися щось 

спільне - норма-принцип. Але поява конкретних перших норм права відбува-

ється не на порожньому місці, а під впливом деяких основоположних пануючих 

у суспільстві соціально-політичних ідей. Тому реальний процес правотворчості 

повинен припускати формування принципів права як шляхом фіксації в певних 

нормах законодавства, так і шляхом їх формулювання в середовищі правосві-

домості, що отримало суспільне визнання. З іншого боку, зовсім не виключа-

ється ситуація, коли під впливом спочатку сформованих у правосвідомості ідей, 

що мають значення правових принципів, починають з'являтися поодинокі нор-

ми-принципи права. Іншими словами, під впливом сформованих спочатку 

принципів права згодом формується законодавчий масив. 

До таких основоположних ідей, які отримали суспільне визнання, належить 

так звана загально-соціальна група принципів, до яких можна віднести наступні 

принципи: визнання свобод особистості; поділу повноважень гілок державної 

влади; захисту власності; демократизму; гуманізму тощо. Саме в цих принципах 

виражаються економічні, політичні, моральні підвалини існуючого суспільного 

ладу України. Ці та подібні принципи, закріплені в нормах права, отримали на-

зву норм-принципів. Їх присутність у законодавчих актах формує більш певну 

ситуацію при правозастосуванні та тлумаченні конкретних норм закону. 

 Принципи права, що знайшли відображення в конкретних нормах права, 

можна віднести до спеціально-юридичних. Саме ці принципи дозволяють виді-

лити з усієї сукупності соціальних регуляторів саме право, визначити його від-

мінності та особливості. Низка цих принципів відображена в Конституції 

України – це принципи: свободи; справедливості; визнання верховенства права; 

державної гарантії на захист прав власника; рівності всіх перед законом тощо. 
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Безсумнівно, як загально-соціальні, так і спеціально-юридичні принципи 

права повинні бути узгоджені один з одним. Саме ця узгодженість та їх несу-

перечливість можуть забезпечити ефективність їх реалізації. 

Таким чином, загальні принципи права являють собою єдину систему за-

гально-соціальних та спеціально-юридичних принципів права. Видається за до-

цільне реалізувати такий же підхід і під час розгляду завдання формування 

принципів інформаційного права. 

Досліджуючи  принципи права, в тому числі галузі права, ми повинні ро-

зуміти, що на процес їх формування великий вплив мають загальносистемні ці-

лепокладаючі установки. В інформаційній сфері однією з основних таких уста-

новок є забезпечення інформаційної безпеки. 

 Останнім  часом  питанню визначення терміна «інформаційна безпека» 

приділялася значна увага дослідниками в багатьох країнах світу. Але загально-

визнаного підходу до вирішення цієї проблеми поки що не сформовано. Погляди 

на зазначену проблему вітчизняних вчених практично відображають спектр пі-

дходів до цієї проблеми, що існують в інших країнах. Протягом останніх півтора 

десятка років проблематику інформаційної безпеки досліджували вчені-юристи, 

фахівці в інших сферах: О.Ф. Бєлов, К.І. Бєляков, В.М. Брижко, В.І. Гурковський, 

Р.А. Калюжний, Б.А. Кормич, Н.С. Крилова, В.А. Ліпкан, А.І. Марущак, В.Г. 

Пилипчук, В.С. Цимбалюк, В.І. Ярочкін і багато інших. 

Кормич Б.А. дає таке визначення: «інформаційна безпека - це стан захище- 

 ності встановлених законодавством норм і параметрів інформаційних процесів і 

відносин, який забезпечує необхідні умови існування держави, людини і суспі-

льства як суб'єктів цих процесів і відносин» [235]. 

Г. Сащук  дійшла  висновку про те, що проаналізовані нею визначення «є 

недостатніми: кожне з них акцентує увагу лише на деяких аспектах життєдія-

льності суспільства» і тому вона пропонує узагальнене формулювання цього 

складного явища: інформаційна безпека суспільства - це такий стан суспільства, 

людини, коли забезпечені сприятливі можливості для задоволення та реалізації 

життєвих, духовних і матеріальних потреб, коли є необхідний мінімум сталості, 

стабільності, соціального імунітету, готовності та здатності протистояти де-
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структивним впливам, небезпекам і загрозам життю, здоров'ю, майну, всієї су-

купності прав, свобод, законних інтересів громадян, їх об'єднань [356]. 

Дослідник І. Р. Березовська вважає, що проведений нею аналіз різних під-

ходів до визначення змісту поняття «інформаційна безпека» показав, що воно є 

складною категорією і не може бути розглянуто всебічно тільки з позиції лише 

одного з підходів [82]. 

Тому, незважаючи на те, що існує багато варіантів визначення терміна 

«інформаційна безпека», які були сформульовані дослідниками, зосередимося на 

аналізі саме законодавчо визначеного терміна, який наведено в Законі України 

«Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 

2015 роки». 

«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» [526]. 

Це законодавче визначення терміна «інформаційна безпека» базується на 

визначенні, яке було сформульовано автором в ряді робіт [25, 31], і відповідає 

положенням нормативно-правових актів України у цій сфері [585, 586]. 

Аналіз змісту інформаційної безпеки показує безперервний методологічний 

взаємозв'язок її положень зі змістом інформаційного права, перш за все, це 

стосується принципів, що формують його. Наприклад, з метою забезпечення 

першої складової інформаційної безпеки (запобігання нанесення шкоди через 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації) необхідно вдосконалювати 

вітчизняне інформаційне законодавство в таких основних напрямах [28, 29, 37]. 

1. У сфері створення інформації: формування правових умов для забезпе-

чення плюралізму, прозорості, конкурентності засобів масової інформації, 

сприяння журналістської діяльності, зокрема, забезпечення її незалежності, 

удосконалення правового регулювання створення та обороту інформації в еле-
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ктронній формі (електронних документів, книг, журналів  тощо), врахування 

правових особливостей використання інтернет-технологій для поширення ма-

сової інформації, вдосконалення системи захисту авторських прав та інтелек-

туальної власності тощо. 

2. У сфері доступу до інформації: встановлення правових умов для прозо-

рого та простого доступу до публічної інформації, гармонізація протиріччя між 

правом на інтелектуальну власність і правом на доступ до інформації тощо. 

3. У сфері розвитку інформаційної інфраструктури: подальша лібералізація 

регулювання ринку телекомунікацій з урахуванням процесів конвергенції, удо-

сконалення правового регулювання телебачення та радіомовлення з урахуван-

ням переходу на цифрові технології, створення стимулюючого законодавства у 

сфері програмування і виробництва комп'ютерної техніки тощо. 

Слід зазначити, що, не дивлячись на зростаючий інтерес до проблем ін-

формаційної безпеки, її специфічні особливості, достатня складність і відсут-

ність чітких критеріїв щодо її забезпечення обмежують практичне вирішення 

проблеми. Тому, для вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки 

потрібна не просто розробка її окремих механізмів, а, перш за все, розробка 

ідеології, методологічних основ, зокрема, принципів інформаційного законо-

давства та правових механізмів забезпечення інформаційної безпеки, які могли б 

враховувати як перспективи розвитку інформаційних процесів, технологій і си-

стем, так і перспективи розвитку і появи нових джерел і засобів реалізації інфор-  

маційних загроз. 

Отже, необхідність виконання вимог інформаційної безпеки атрибутивно 

знаходиться в основі інформаційних відносин та інформаційних процесів [25]. 

Тому, загальносистемні вимоги інформаційної безпеки накладають свій відбиток 

і на суспільні відносини, що пов'язані з інформацією та інформаційними про-

цесами, а значить, під час формування принципів інформаційного права необ-

хідно враховувати основні положення інформаційної безпеки. 

Незважаючи на те, що всі дослідники відзначають важливість формування 

принципів інформаційного права, досі не сформульована єдина, стійка точка 

зору на їх зміст як у вітчизняній юридичній науці, так і в зарубіжній [233, 234, 
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425]. У вітчизняній юридичній літературі проблему розвитку інформаційного 

права вивчали багато вчених [84, 101, 125, 200], але завдання визначення 

принципів інформаційного права майже не досліджувалося. 

Таким чином, у рамках загальної проблеми дослідження теорети-

ко-методологічних основ розвитку інформаційного права України завдання 

формування принципів інформаційного права, визначення їх переліку та їх змі-

сту є актуальним. Актуальність вирішення цього завдання визначається тим, що 

принципи інформаційного права України необхідно сприймати, як методологі-

чну основу законотворчої і правозастосовної роботи і від правильного їх фор-

мування і формулювання істотно залежить ефективність правового регулювання 

інформаційних відносин. 

Відомо, що єдиної загальновизнаної, якимось формальним чином зафіксо-

ваної, системи загально-правових принципів не існує. Деякі з принципів існують 

у вигляді так званих правових аксіом, які не знайшли свого формального закрі-

плення і, тим не менш, їх використання в праві вважається обов'язковим [388]. У 

результаті проведеного аналізу вважаємо за можливе до загально-правових 

принципів, які повинні бути використані в інформаційному праві, віднести такі 

[259, c. 195, 304,385, 388, 392, 421]: 

- дотримання та захисту прав і свобод людини; 

- соціальної справедливості та соціальної свободи; 

- гуманізму та демократизму; 

- верховенства права і рівності громадян перед законом; 

- єдності прав і обов'язків; 

- принцип верховенства закону над іншими нормативними актами; 

- відповідальності за наявності вини тощо. 

Деякі автори, формулюючи принципи інформаційного права, не приділяють 

належної уваги їх обґрунтуванню та систематизації [200, 234, 425]. Так, напри-

клад, серед названих В.А. Копиловим 13 принципів інформаційного права три  

слід віднести до загально-правових: 

- принцип пріоритетності прав особистості; 

- принцип відповідальності; 
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- принцип законності [233]. 

С.Г. Чубукова, наприклад, міжгалузевий, як вона правильно відзначає, 

принцип свободи творчості відносить до принципів інформаційного права, тим 

самим порушуючи свою ж концепцію поділу принципів права на три групи: за-

гально-правові, міжгалузеві та специфічні галузеві принципи [425]. Інші автори 

відносять до загальних принципів ті, які доцільно віднести до спеціальних – це 

принципи: захисту авторських прав; комплексності відносин в інформаційній 

сфері [247]. 

Сучасний стан інформаційного права можна характеризувати, як стан пос-

тійного розвитку та становлення, тому слід врахувати думку І.В. Панової про те, 

що в цих умовах роль принципів права в забезпеченні правильного, науко-

во-обґрунтованого правового регулювання інформаційних відносин має важливе 

значення [315]. 

Перейдемо до формулювання та розгляду принципів інформаційного права. 

Український вчений І.М. Сопілко, вважає, що всі принципи інформаційного 

права можна розділити на загальні та спеціальні [375]. Крім того, вона вважає, 

що сукупність спеціальних принципів формується, як принципи окремих ін-

ститутів інформаційного права. Цієї ж точки зору дотримується і Д. Каденюк, 

дещо еклектично склавши їх перелік [196, 197]. 

Спробу сформувати та обґрунтувати систему принципів інформаційного 

права зробила О. М. Селезньова, яка ввела в класифікацію принципів інформа-

ційного права, крім загально-правових принципів, ще й так звані внутрішньо-

державні принципи інформаційного права [358]. До останніх вона відносить: 

конституційні, галузеві, спеціальні, які мають ще й свою внутрішню деталізацію. 

Так, спеціальні принципи включають в себе галузеві та міжгалузеві, що носять 

специфічний характер. На жаль, автор не приводить достатньої аргументації 

запропонованого підходу до запропонованої класифікації. 

Більшою мірою ми підтримуємо думку С. Г. Чубукової про те, що анало-

гічно іншим галузям права, система принципів інформаційного права повинна 

гармонійно поєднувати загально-правові принципи, на яких заснована вся сис-
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тема права, міжгалузеві принципи, властиві декільком галузям, і специфічні 

галузеві принципи власне інформаційного права [425]. 

На основі аналізу наукових робіт та інформаційного законодавства з метою 

використання в інформаційному праві можна назвати такі міжгалузеві принципи 

права: 

1. Принцип недоторканності власності. Наприклад, оскільки законода-

вець встановив, що право інтелектуальної власності становлять особисті не-

майнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної 

власності, то на них теж поширюється розглянутий принцип. 

2. Принцип свободи договору. Принцип свободи договору є одним із за-

гальновизнаних у світі принципів цивільного і торгового права [326]. Безсум-

нівно, інформаційне право містить велику множину правовідносин, правове 

регулювання яких має базуватися на міжгалузевому принципі свободи договору. 

3. Принцип свободи творчості. В інформаційній сфері досить великий 

пласт діяльності пов'язано з творчістю, тому цей принцип повинен широко за-

стосовуватися, особливо при регулюванні правовідносин, що пов'язані із ство-

ренням інформації та інформаційних продуктів. 

4. Принцип заохочення конкуренції. Серед принципів господарського 

права принцип заохочення добросовісної конкуренції та захисту від монополі-

зму і недобросовісної конкуренції є базовим [245]. Цей принцип настільки ва-

жливий для всіх сфер діяльності, де можлива приватна ініціатива, що в Євро-

пейському Союзі правила конкуренції закріплені окремими нормами в V розділі 

Установчого договору, завдяки чому ці норми є нормами прямої дії та є части-

ною юридичних систем держав-членів ЄС [379]. В інформаційній сфері, яка 

практично у всіх сегментах пронизана приватною ініціативою, конкуренція та-

кож відіграє дуже важливу роль у просуванні нових технологій, нових інфор-

маційних продуктів. Норми, що мають відношення до регулювання конкуренції, 

міститися в національному законодавстві про телекомунікації та про телеба-

чення. 

5. Принцип раціонального використання ресурсів. У Кодексі України 

про надра цей правовий принцип є базовим, оскільки завданням галузевого за-
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конодавства є регулювання гірничих відносин з метою забезпечення раціона-

льного використання надр [157]. Головним принципом екологічного права є 

правове забезпечення досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи. 

При цьому особливу роль відіграє принцип правового забезпечення раціональ-

ного та ефективного використання природних ресурсів [293, 158]. Принцип ра-

ціонального використання земель пронизує зміст усіх інститутів земельного 

права, суть цього принципу полягає у забезпеченні ефективного використання 

земель [175]. В інформаційній сфері в частині реалізації правового принципу 

раціонального використання обмежених ресурсів мова може йти, насамперед, 

про радіочастотний і номерний (в телекомунікаціях) ресурси, незважаючи на те, 

що віднесення цих ресурсів до природних є досить дискусійним. 

6. Принцип недискримінаційного доступу до інфраструктури. Поява  

цього правового принципу була обумовлена необхідністю забезпечення одного з 

головних умов конкуренції - мінімізації бар'єрів входу на ринок для споживачів і 

виробників. На думку Ю. Саакяна, для природних монополій це означає забез-

печення недискримінаційного доступу до інфраструктури в електроенергетиці, 

газовій галузі, на залізничному транспорті, що вимагає вдосконалення відпові-

дної нормативно-правової бази [353]. Цю точку зору поділяє і Д. Рутенберг, 

стверджуючи про те, що ефективний розвиток ринків, який значною мірою за-

лежить від інфраструктурної складової (у тому числі мережевий), неможливий 

без організації недискримінаційного доступу до неї [351]. У міжнародному то-

рговому праві також вважається, що одним з правових принципів має бути такий: 

реалізація рівного і недискримінаційного доступу всіх суб'єктів до транспортної 

інфраструктури на рівних найбільш вигідних умовах, які тільки можуть бути 

надані третій країні [224]. 

Це повною мірою відноситься і до інфраструктури інформацій-

но-комунікаційних технологій. У Декларації принципів (підсумковому докуме-

нті Всесвітнього саміту з проблем інформаційного суспільства, м. Женева 2003 

р.) сказано, що для всіх країн визнаються принципи загального і недискриміна-

ційного доступу до інформаційно-комунікаційних технологій [497]. У націона-
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льному законодавстві цей принцип знаходить відображення в норматив-

но-правових актах у сфері телекомунікацій. 

Таким чином, для інформаційного права в якості основних можна виділити 

такі міжгалузеві принципи: 

– недоторканності власності; 

– свободи договору; 

– неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя лю-

дини; 

– свободи підприємницької діяльності; 

– судового захисту цивільного права та інтересу; 

– свободи творчості; 

– заохочення конкуренції; 

– раціонального використання ресурсів; 

– недискримінаційного доступу до інфраструктури. 

Перейдемо до формулювання специфічних принципів інформаційного 

права, тобто тих принципів, які притаманні тільки правовому регулюванню ін-

формаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин [25, 43]. 

1. Принцип забезпечення інформаційної безпеки. В якості базового 

принципу інформаційного права пропонується використовувати принцип за-

безпечення інформаційної безпеки з урахуванням того, що забезпечення інфо-

рмаційної безпеки є одним з основних атрибутивних властивостей систем, у 

тому числі соціальних. Принцип забезпечення інформаційної безпеки закріп-

лений у ст. 17 Конституції України [231]: «Захист суверенітету і територіальної 

цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є 

найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу». 

2. Свободи отримання і поширення інформації. Цей принцип означає, що 

в правових системах держав має бути комплекс правових норм, які гарантують і 

забезпечують кожному свободу отримання інформації із будь-яких джерел і 

свободу поширення інформації за допомогою будь-яких засобів. 

3. Об'єктивності, достовірності, повноти і своєчасності інформації. Цей 

принцип опосередковано закріплено в Конституції України у низці  норм статей 
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32, 34, 50. Його досить чітко викладено в Законі України «Про інформацію» [505] 

у статті 2, в Законі України « Про національну програму інформатизації» [506] - 

ст. 5, у Цивільному кодексі України [589] - ст. 700, 868, 911. 

4. Гармонізації прав і законних інтересів особи, суспільства та держави 

в інформаційній сфері. Формулювання цього принципу запропоновано С. Чу-

буковою [425]. У чинному законодавстві України у явному вигляді цей принцип 

не знайшов відображення. Але зміст статей 32, 34 Конституції України та низки 

інших законодавчих актів свідчить про те, що законодавець приділяє серйозну 

увагу проблемі співвідношення прав та інтересів особи, суспільства і держави. 

Особлива увага повинна приділятися можливим випадкам прояву конфлікту 

інтересів. Вирішення проблеми усунення конфлікту інтересів знаходить пода-

льший розвиток у законопроекті «Концепції національної інформаційної полі-

тики», який знаходиться на розгляді Верховної ради України, в Законі України 

«Про захист персональних даних» тощо. 

5. Мінімізації негативного інформаційного впливу. Цей принцип може 

трактуватися досить широко. Насамперед, мова йде про недопущення інформа-

ційної діяльності та поширення інформації, що можуть завдати шкоди психіч-

ному і фізичному здоров'ю громадян, соціальним і моральним цінностям суспі-

льства і особистості, спрямовані на пропаганду антиконституційних дій, жорс-

токості та насильства. 

Відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Про неправдиву чи 

перекручену інформацію» державам пропонувалося вивчити заходи, які можуть 

бути прийняті в окремих державах для боротьби з поширенням неправдивих або 

поширенням повідомлень, які можу пошкодити дружнім відносинам держав 

[560]. 

У Законі України «Про основи національної безпеки України» [525]  в 

якості інформаційних загроз вказані ті, реалізація яких може призвести до не-

гативного інформаційного впливу: 

– поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, 

порнографії; 
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– спроби маніпуляції суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення 

недостовірної, неповної або упередженої інформації. 

6. Мінімізації негативних наслідків функціонування інформаційних 

технологій. Саме з появою нових інформаційних технологій, заснованих на 

широкому застосуванні обчислювальної техніки, значно загострюється про-

блема інформаційної безпеки. 

На цей час велика кількість соціальних і технічних процесів заснована на 

використанні сучасних комп'ютерних інформаційних технологій. Недоліки в 

роботі комп'ютерних систем можуть призводити до збоїв у цих процесах. На-

приклад, у банківських системах, системах управління залізничним і повітряним 

рухом, роботою атомних реакторів широко використовуються програм-

но-апаратні обчислювальні комплекси. Їх некоректна робота може привести до 

збоїв у роботі всієї банківської системи, порушень в організації руху, до катас-

трофічних наслідків роботи атомних станцій. Отже, некоректна робота інфор-

маційних комп'ютерних систем і керуючих обчислювальних комплексів також є 

джерелом загроз завдання збитків або, іншими словами, загроз інформаційної 

безпеки. 

7. Недопущення несанкціонованого доступу, поширення, використання 

та знищення інформації, а також порушення її цілісності. Основа інформа-

ційних відносин - це використання інформації. За правовим режимом інформація 

розділяється на дві великих частини: відкриту інформацію та інформацію з об-

меженим доступом. До останньої законодавець, наприклад, відносить секретну 

інформацію (державна таємниця, банківська таємниця, лікарська таємниця, 

конфіденційна інформація тощо). Відповідними нормативно-правовими доку-

ментами встановлюються правові режими доступу до інформації обмеженого 

доступу та її використання. Крім того, існує досить великий масив інформації, 

використання якої можливе тільки з урахуванням положень авторського права і 

права на інтелектуальну власність. Несанкціоноване поширення, використання 

та знищення вищезазначеної інформації може завдати шкоди законним правам 

та інтересам суб'єктам інформаційних відносин. 
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8. Інформація - об'єкт публічних і цивільних правовідносин.  Історично 

інформація та інформаційні продукти були, перш за все, об'єктом публічних 

правовідносин. Це, як правило, реалізовувалось у нормативно-правових актах, 

що регулюють питання збору інформації (у процесі виконання тих чи інших 

державних функцій - збір податків, митні збори тощо), або зберігання інформації 

- формування перших бібліотек, або виготовлення інформаційних продуктів 

(книг), або поширення інформації - оприлюднення написаних нормативних актів, 

створення перших засобів масової інформації (газет, журналів). 

З іншого боку, інформація або інформаційні продукти можуть бути об'єктом 

цивільних правовідносин, установлених договорами або правочинами. При 

цьому під правочином законодавець розуміє широкий спектр дій особи, спря-

мованих на набуття, зміну або припинення цивільних прав і зобов'язань (частина 

1 ст. 202 ЦК України). 

9. Не відторгнення інформації. Цей принцип ґрунтується на тому, що 

будь-яка інформація в процесі передавання користувачеві не може бути фізично 

відторгнута від її творця або володаря, незважаючи на те, що при цьому пере-

дається фізичний носій інформації. 

10. Єдності й відмінності інформації та носія інформації. Факт єдності й 

відмінності інформації і носія інформації були описані В.А. Копиловим і С.Г. 

Чубуковою, хоча з  різних позицій [234, 425]. При цьому С.Г. Чубукова спра-

ведливо зауважує, що інформація не залежить від конкретного носія, на якому 

вона зафіксована, оскільки одні й ті ж відомості можуть бути представлені на 

різних носіях і при цьому залишатися інваріантними по відношенню до них 

[425]. 

11. Об'єктності  надання інформації.   Цей   принцип  ґрунтується на тому,  

що будь-яка інформація в процесі створення представляється у вигляді якогось 

об'єкта, певних організаційних форм, наприклад: відео та аудіо фільм, окремі 

дані (відомості), документ, інформаційний продукт, інформаційний ресурс, ма-

сив (база) даних (документів), бібліотека, фонд  документів, архів тощо. 

12. Первинності створення інформації. Цей принцип свідчить про те, що 

внаслідок того, що інформація є результатом особливого виду людської діяль-
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ності - інтелектуальної, яка здійснюється незалежно і на основі наявних знань та 

інформації, принципово можливі випадки, коли однакові результати інформа-

ційної діяльності можуть бути досягнуті незалежно і «одночасно» кількома 

юридичними або фізичними особами. 

13. Обмеження доступу до інформації виключно на підставі закону. 

На перший погляд цей принцип вступає у протиріччя з першим і основним 

принципом інформаційного права - свободи отримання і поширення інформації. 

Проте, міжнародне законодавство містить низку положень, що перешкоджають 

вільному поширенню певної інформації. Так у статті 8 «Право на повагу до 

приватного і сімейного життя» Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод говориться про те, що кожна людина має право на по-

вагу свого приватного і сімейного життя, житла і таємниці листування [502]. 

Резолюція № 1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на 

недоторканність особистого життя закликає держави прийняти закони про за-

безпечення права на недоторканність особистого життя [559]. 

Українське законодавство також містить великий масив правових норм, які 

встановлюють обмежений режим доступу до певної інформації з метою захисту 

законних прав та інтересів суб'єктів інформаційних відносин. Оскільки всі ці 

обмеження є виключенням з першого основоположного принципу інформацій-

ного права, то вони повинні бути досить чітко і точно прописані у відповідних 

законодавчих нормах. 

14. Обов'язковості опублікування суспільно важливої інформації. Дуже 

велика кількість міжнародних нормативних актів регламентує процес обов'яз-

кового опублікування інформації, що має відношення до прав і свобод, здоров'я 

людини, а також інформації про діяльність органів державного управління на 

всіх рівнях своєї роботи, про прийняті рішення, що мають суспільний інтерес. 

Наприклад, це такі документи: 

– Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів [539]; 

– Конвенція про доступ до інформації, участі громадськості в процесі 

прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються навколиш-

нього середовища (Орхуська конвенція) [535]; 
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– Керівні принципи політики вдосконалення інформації, що є суспільним 

надбанням, що створюється державними органами [404]. 

У Законі України «Про доступ до публічної інформації» у статті 15 наво-

диться перелік інформації, яка повинна бути опублікована суб'єктами владних 

повноважень. 

15. Взаємної гармонізації інформаційного права і всієї системи націо-

нального законодавства. Цей принцип свідчить про необхідність урахування 

тієї обставини, що за своєю суттю інформаційні відносини мають двояку при-

роду. З одного боку вони мають самостійний, самодостатній характер, а з іншого 

- вони супроводжують практично всі інші суспільні відносини у суспільстві. 

Отже, мають місце правові норми власне інформаційного законодавства та 

правові норми інших галузей права, які регулюють інформаційні відносини, що 

мають місце у відповідних сферах людської діяльності. При цьому правові но-

рми інших галузей права, що регулюють інформаційні відносини, не повинні 

вступати в конфлікт із нормами власне інформаційного права. Крім того, існує 

проблема гармонізації й всередині інформаційного законодавства. 

16. Гармонізації українського інформаційного законодавства з міжна-

родним правом і законодавством інших країн. Цей принцип базується на 

визнанні того факту, що значна частина інформаційних процесів і процесів, у 

яких широко використовуються інформаційні технології, в сучасному світі ма-

ють транскордонний характер. 

Запропонована система принципів інформаційного права України відріз-

няється досить повним врахуванням основних ідей, положень, підходів, які ви-

значають стратегію, напрями і тенденції розвитку інформаційного суспільства, 

правового регулювання інформаційних відносин. Сформульовані на базі атри-

бутивних положень інформаційної безпеки специфічні принципи інформацій-

ного права України можуть бути використані, перш за все, в процесі формування 

власне інформаційного законодавства, а також у процесі правозастосування 

чинних правових норм, що регулюють інформаційні відносини. Слід зауважити, 

що сформована система принципів інформаційного права не є остаточною, 

оскільки в діалектичному процесі створення конкретних правових норм інфор-
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маційного законодавства та розвитку загальної системи права держави, розвитку 

правосвідомості в Україні принципи можуть піддаватися відповідним змінам як 

за кількістю, так і за змістом. 

У цілому система принципів інформаційного права буде удосконалюватися 

з розвитком інформаційного законодавства. Але на початковому етапі станов-

лення інформаційного права формування системи принципів необхідно для ре-

алізації системного підходу при його формуванні. 

 

2.4. Термінологічна система інформаційного права та шляхи її 

розвитку 

 

Інформаційне право вимагало і вимагає уважного відношення до його тер-

мінологічної системі. Досить інтенсивний процес створення сучасного інфор-

маційного законодавства призвів до появи термінів, що неоднозначно тракту-

ються. Це відбувається тому, що протягом короткого відрізка часу (10-15 років), 

відбулася суттєва трансформація розуміння змісту багатьох понять інформа-

ційного права. Соціально-політичні реформи, які відбулися в 90-х роках у нашій 

країні, привели до зміни суспільної свідомості і, як наслідок, до зміни правос-

відомості. У суспільстві по-новому стали сприймати такі поняття як «свобода 

слова», «вільний доступ до інформації», «інформаційна безпека» тощо. З іншого 

боку технічний прогрес сприяв появі багатьох термінів, які стали широко ви-

користовуватися в законодавстві. Наприклад, буквально в останні роки стали 

використовуватися такі поняття, як «електронний документ», «електронний 

підпис», «електронна торгівля», «веб-сайт», «веб-ресурс» тощо. 

Гостроту ситуації додає факт того, що в інших галузях законодавства також  

з'являються норми, присвячені регулюванню інформаційних відносин. При 

цьому найчастіше використовуються терміни, зміст яких явно дисонує з термі-

нами, що використовуються в «класичному» інформаційному законодавстві. 

Розділяючи погляди К.І. Бєлякова [89], зауважимо, що формування стійкої і 

стабільної термінологічної системи інформаційного права необхідно для того, 

щоб забезпечити вимоги законотворчої техніки і підвищення ефективності 
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правозастосовної діяльності. Тому, завдання формування чіткої, вивіреної, об-

ґрунтованої термінологічної системи інформаційного права та інформаційного 

законодавства, нормативного закріплення понять, що використовуються, особ-

ливо на сучасному етапі їх становлення та розвитку, є актуальним. 

 З метою оцінки стану понятійного апарату інформаційного права, визна-

чення можливих шляхів його удосконалення проведемо аналіз основних його 

термінів, які використовуються в інформаційному законодавстві України. 

Термін «інформаційна діяльність». Ще в 1997 році В.А. Уханов, дослі-

джуючи у своїй дисертаційній роботі філософські проблеми інформаційної ді-

яльності людини, зауважив, що термін «інформаційна діяльність» для науки не є 

новим, але в силу недостатньої вивченості всієї низки питань, пов'язаних із ро-

зумінням природи інформаційної діяльності, досі його вживання носить швидше 

літературно-стильовий, а не змістовно-понятійний характер [405]. Практично до 

сьогоднішнього дня подібна ситуація з цим терміном зберігається і в інформа-

ційному праві. 

На думку І.Л. Бачило, інформаційна діяльність - це професійна діяльність в 

області створення, збору, пошуку, накопичення, обробки, зберігання, надання, 

подання, поширення, охорони та захисту інформаційних ресурсів, інформацій-

них технологій і використання засобів зв'язку, що здійснюється в рамках пра-

вового статусу організації (юридичної особи, органу державної влади та місце-

вого самоврядування), персоналу цих суб'єктів відповідно до їх прав та обов'яз-

ків, а також дії фізичних осіб щодо задоволення потреб в інформації та засобах 

інформатизації при дотриманні законодавства [71, c. 158]. Повною мірою спра-

ведлива думка К.І. Бєлякова, який вважає, що обмеження І.Л. Бачило інформа-

ційної діяльності тільки професійною сферою, різко звужує реальну її сферу. 

Насамперед, він звертає увагу на приватну інформаційну діяльність фізичних 

осіб, а також наводить приклад інформаційної діяльності, що здійснюється з 

протиправною метою. Крім того, К.І. Бєляков аргументовано заперечує проти 

введення у визначення терміна «інформаційна діяльність» вимоги дотримання 

законодавства, а також обмеження інформаційної діяльності «рамками право-

вого статусу організації» [85]. 
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В.А. Копилов, поділяючи думку А.Б. Агапова [7], вважав, що інформаційна 

діяльність - це здійснення інформаційних процесів, під якими розумів процеси 

виробництва, збору, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, передавання, 

поширення та споживання інформації [233]. 

Інформаційна діяльність, на думку К.І. Бєлякова, - це дії суб'єктів у сфері 

обороту інформаційних ресурсів і використання інформаційно-комунікаційних 

технологій (у  інформаційній сфері), які здійснюються у межах суспільних, ко-

рпоративних чи особистих інтересів або проти них [85]. 

Наслідком того, що частина дослідників не розділяє діяльність, пов'язану з 

оборотом інформації, і діяльність, пов'язану із забезпеченням цього обороту, є 

невірні методологічні висновки. Так О.А Шубіна приходить до подібного не-

коректного висновку про те, що результатом інформаційної діяльності буде не 

створення інформаційного продукту чи інформаційної послуги, а створення 

інформаційних систем, оскільки ступінь доступності інформації безпосередньо 

залежить від наявності систем, що забезпечують її оборот [438]. 

Низка дослідників вважають, що інформаційна діяльність завжди повинна 

мати своїм основним результатом продукт в інформаційній формі або у вигляді 

виконаних інформаційних робіт, або інформаційних послуг. Але це, в якійсь 

частині, справедливе твердження використовується для парадоксальних висно-

вків, зроблених М.В. Алексєєвою, яка вважає, що суспільні відносини, об'єктом 

яких є інформація, але, виникають в процесі інших видів людської діяльності 

(трудової, економічної, політичної, державно-управлінської і т.д.), регулюються 

іншими галузями права [14]. Це твердження очевидно базується на розумінні 

будь-якого виду діяльності, як моно-діяльністі, яка не має можливості поєдну-

вати одночасно їх різні види. Безсумнівно, практика спростовує такий підхід, 

підтверджуючи в переважній більшості випадків наявність суперпозиційних 

видів діяльності, які одночасно складаються із з гармонійно поєднаних, необ-

хідних один одному видів діяльності. Назву  такій суперпозиційній діяльності 

дає та предметна сфера, в якій досягається мета, яка є спонукальним мотивом для 

її здійснення. 
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На наш погляд характерні риси такої людської діяльності, як інформаційна, 

обумовлені особливим предметом цієї діяльності. Таким предметом, безсумні-

вно, є інформація у вигляді інформаційних продуктів або інформаційних ресур-

сів. Несуттєвим для цілей правового регулювання власне інформаційної діяль-

ності є метасистемна  ціль інформаційної діяльності (тобто ціль функціонування 

системи, в якій реалізується, в тому числі, й інформаційна діяльність), так як цілі 

використання одних і тих же інформаційних продуктів або інформаційних ре-

сурсів можуть бути різними. У контексті інформаційного права зміст мають 

лише дії з інформацією як  суто з інформаційним продуктом. І мова в цьому 

випадку йде дійсно тільки про процеси створення, поширення, використання, 

зберігання та знищення інформації (інформаційних продуктів). Суб'єктами та-

ких процесів можуть виступати абсолютно будь-які фізичні або юридичні особи, 

соціальні та державні утворення. 

Таким чином, на основі викладеного представляється можливим визначити 

інформаційну діяльність як діяльність зі створення, поширення, використання, 

зберігання та знищення інформації (інформаційних продуктів). 

Термін «інформаційна система». Досить широко в інформаційному за-

конодавстві та юридичній практиці використовується термін «інформаційна 

система». Уперше цей термін в українському законодавстві з'являється в тексті 

постанови КМУ від 20.01.1997 р. № 40 «Про затвердження Концепції створення 

Єдиної державної автоматизованої паспортної системи»: «інформаційна система 

- система обробки даних засобами накопичення, зберігання, оновлення та їх 

пошуку і відображення» [557]. Змістовний аналіз цієї постанови КМУ показує, 

що в цьому випадку під інформаційною системою практично розуміється сис-

тема, заснована на використанні комп'ютерної та телекомунікаційної техніки, а 

також використанні комплексу програмних і програмно-апаратних засобів. При 

цьому чітко вказані функціональні можливості інформаційної системи - обробка 

даних, за рахунок використання засобів накопичення, зберігання, оновлення цих 

даних. Крім того, також є можливість пошуку і відображення даних. Однак, 

недоліком цього визначення терміна «інформаційна система» є відсутність до-

статньо важливої функції - введення або збір даних, яка покликана була забез-
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печити наповнення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи ви-

хідними даними, на підставі яких організовується власне видача  документів 

(паспортів  тощо) 

У Положенні про технічний захист інформації в Україні, що затверджено 

Указом Президента України від 27.09.1999 № 1229, інформаційна система ви-

значається як автоматизована система, комп'ютерна мережа або система зв'язку 

[585]. Це досить широке, відкрите визначення, яке дозволяє віднести до інфор-

маційних систем всі, без винятку, автоматизовані системи, комп'ютерні мережі 

або системи зв'язку. Очевидно такий підхід є помилковим, оскільки дає можли-

вість віднести до інформаційних систем технологічні системи автоматизації 

впритул до верстатів із числовим програмним управлінням. 

Постанова КМУ від 16.11.2002 № 1772 «Про затвердження Порядку взає-

модії органів виконавчої влади з питань захисту державних інформаційних ре-

сурсів в інформаційних і телекомунікаційних системах» дає таке визначення 

терміна «інформаційна система» - організаційно-технічна система обробки ін-

формації за допомогою технічних і програмних засобів [555]. Цим визначенням 

вводяться в поле правового регулювання суспільні відносини, пов'язані з соці-

ально-технічними системами (СТС). 

У своїй роботі А.В. Затонський дає таке визначення: соціально-технічні 

системи - це складні виробничі, технічні, управлінські та суспільні системи, які 

включають технічні і програмні засоби, фізичне оточення, працівників, набори 

внутрішніх і зовнішніх по відношенню до системи правил, а також дані та 

структури даних, що використовуються [169]. В цьому визначенні є надлишкові 

елементи. Так, зокрема, необґрунтовано до складу СТС включено фізичне ото-

чення, яке, як правило, є елементом зовсім інших систем. Крім того, СТС хара-

ктеризує не просто працівники, а її організаційна структура. І, звичайно, окремі 

соціально-технічні системи один від одного відрізняють функції, для виконання 

яких вони призначені. 

Виходячи з цього, дамо таке визначення: соціально-технічні системи - це 

сукупність підрозділів, фахівців, комплексу організаційних, норматив-
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но-правових і нормативно-технічних документів, інформаційних ресурсів, тех-

нічних систем і засобів, призначених для виконання певних функцій. 

Це визначення цілком адекватно може бути застосоване для всіх сучасних 

інформаційних систем, зокрема і для тих що базуються на використанні теле-

комунікаційних і комп'ютерних технологій. Таким чином, у поле правового ре-

гулювання інформаційним законодавством можуть бути введені суспільні від-

носини, що пов'язані із забезпеченням функціонування інформаційних систем 

відповідними підрозділами та фахівцями. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що в інформаційному за-

конодавстві України має місце неоднозначне визначення терміна «інформаційна 

система». Більше того, чинні визначення, що розкривають термін «інформаційна 

система», як правову категорію, належать до сфери суспільних відносин, що 

засновані лише на використанні комп'ютерних технологій, а це значно звужує 

поле правового регулювання. Насправді ж перелік предметних областей, в яких 

використовується поняття «інформаційна система» набагато ширше. 

Насамперед, визначимо функціональне призначення інформаційних систем. 

У широкому сенсі інформаційні системи призначені для задоволення потреб 

суб'єктів інформаційних відносин. Виходячи з того, що задоволення інформа-

ційних потреб відбувається в результаті реалізації певних інформаційних про-

цесів, будемо вважати, що основне функціональне призначення інформаційних 

систем - це забезпечення інформаційних процесів, зокрема, забезпечення ство-

рення, поширення, використання, зберігання та знищення (утилізації) інформації. 

Такий підхід до визначення функціонального призначення інформаційних сис-

тем забезпечує інваріантність як до видів інформації та інформаційних ресурсів, 

так і до видів і типів  інформаційних технологій, які використовуються для реа-

лізації інформаційних процесів. У цьому випадку до інформаційних систем 

можна віднести видавництва, бібліотеки, архіви, засоби масової інформації, те-

лекомунікації, інтернет, інформаційно-довідкові системи тощо, що створює 

сприятливу методологічну основу для охоплення правовим регулюванням нор-

мами інформаційного права найбільш повної множини суспільних відносин в 

інформаційній сфері. 
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З урахуванням вищесказаного дамо таке визначення терміну «інформа-

ційна система» - організована сукупність підприємств та/або підрозділів і фа-

хівців, комплексу організаційних, нормативно-правових і нормативно-технічних 

документів, інформаційних технологій та інформаційних ресурсів, призначених 

для забезпечення інформаційних процесів. 

Дане визначення терміна «інформаційна система» має важливе методоло-

гічне значення для визначення об'єкта правовідносин у галузі інформаційного 

права завдяки високому рівню абстракції, що дає можливість «накрити» всі без 

виключення інформаційні системи, що забезпечують створення, поширення, 

використання, зберігання та знищення (утилізацію) інформації, які відомі на 

сьогоднішній день і, які можуть з'явитися в майбутньому. Сформульований ва-

ріант терміна «інформаційна система» дозволяє віднести його до родових понять, 

на базі яких можуть формуватися інші конкретні поняття для певних предметних 

сфер за рахунок додаткової конкретизації та деталізації. 

Термін «інформаційний ресурс». Незважаючи на те, що термін «інфор-

маційний ресурс» досить широко використовувався в базовому Законі України 

«Про інформацію» (02.10.1992 р.), однозначного його визначення в ньому не 

було наведено. У частині другій статті 53 цього закону лише зазначалося, що «до 

інформаційних ресурсів України входить вся належна їй інформація, незалежно 

від змісту, форм, часу і місця створення». У цій нормі використано вираз «на-

лежна їй інформація». Якщо це означає право власності, то проблематично ви-

значити правові механізми встановлення належності Україні якоїсь інформації. 

Конституція України відповідно до статті 13 встановлює право власності 

Українського народу лише на землю, її надра, атмосферу, водні та інші природні 

ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її конти-

нентального шельфу, виключної (морської) економічної зони. Тому, вираз «на-

лежна їй інформація» доводилося тлумачити, як право власності на інформацію 

всіх суб'єктів України, української держави. Однак право власності на інфор-

мацію як юридична категорія вимагає відповідного уточнення. 

У статті 41 Конституції України стверджується, що кожен має право воло-

діти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї ін-
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телектуальної, творчої діяльності. Отже, результати інтелектуальної діяльності 

можуть бути об'єктом права володіння, користування і розпорядження, тобто 

об'єктом права власності. Таким чином об'єктом права власності може бути ін-

формація в будь-якій організаційній формі й вигляді, на будь-яких носіях, 

створена в результаті інтелектуальної або творчої діяльності. 

Проблема визначення правового режиму інформації щодо права власності є 

дискусійною [74, 119, 233]. Дискусії були обумовлені особливостями властиво-

стей інформації, про які в цій роботі було сказано раніше. Войніканіс Е.А. і 

Якушев М.В. вважають за необхідне чітко визначити правовий статус інформації 

як об'єкта права власності. Проведене ними дослідження історичних аспектів 

розвитку права власності свідчить про недостатність наукового обґрунтування 

введення права власності на інформацію. З іншого боку, ці автори стверджують, 

що існуюча судова практика, на відміну від існуючих законів, досить вдало ви-

рішує питання встановлення права власності на окремі інформаційні продукти 

[119]. Але існує друга точка зору, згідно з якою взагалі заперечується можли-

вість встановлення права власності на інформацію. Одним з основних аргумен-

тів при цьому є те, що встановлення права власності призводить до обмеження 

основного права людини на отримання інформації. Наприклад, автори звернення 

до Президента України (члени Громадської Ради з питань свободи слова та ін-

формації) прямо заперечують можливість поширення режиму права власності на 

інформацію, так як це, на їх думку, суперечить Цивільному кодексу України, 

який у частині першій статті 316 встановлює, що право власності є правом особи 

на річ (майно). Згідно  зі статтею 179 ЦКУ, річчю є предмет матеріального світу, 

щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки. Інформація, в свою 

чергу, визнана окремим, відмінним від речі об'єктом цивільних прав (стаття 177 

ЦКУ) [173]. 

У статті 30 Закону України «Про інформацію» в редакції 1992 року зазнача- 

лося, що інформація може бути власністю держави. У статті 35 цього закону 

було сказано, що «власник документів має право за відповідну плату виготов-

ляти за бажанням запитувача копії запитуваних документів». Таким способом 
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законодавець встановлював, що офіційні документи державних органів є їх 

власністю. 

Визначення права власності на інформацію було дано в статті 38 Закону 

України «Про інформацію» в редакції 1992 року. «Право власності на інформа-

цію - це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користу-

вання і розпорядження інформацією. Інформація є об'єктом права власності 

громадян, організацій (юридичних осіб) і держави. Інформація може бути об'є-

ктом права власності як у повному обсязі, так і об'єктом лише володіння, кори-

стування чи розпорядження».  В якості підстави для виникнення права власності 

на інформацію законодавець  визначив такі: 

– створення інформації своїми силами і за свій рахунок; 

– договір на створення інформації; 

– договір, що містить умови переходу права власності на інформацію до 

іншої особи. 

Статтею 39 Закону України «Про інформацію» в редакції 1992 року було 

встановлено, що інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян і 

юридичних осіб, які займаються інформаційною діяльністю, можуть бути об'є-

ктами товарних відносин, що регулюються чинним цивільним та іншим зако-

нодавством. Важливою рисою інформаційної продукції є те, що це матеріалізо-

ваний результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інфо-

рмаційних потреб громадян, державних органів, підприємств, установ і органі-

зацій. 

Таким чином відповідно до Закону України «Про інформацію» в редакції 

1992 року інформація могла виступати об'єктом права власності як у повному 

обсязі, так і об'єктом лише володіння, користування чи розпорядження. Правові 

відносини щодо права власності на інформацію повинні регулюватися цивіль-

ним законодавством. 

У Цивільному  Кодексі  України  відображено дещо інші та суперечливі по- 

гляди на проблему права власності на інформацію. Згідно з статтею 177 ЦКУ до 

об'єктів цивільних прав належать речі, в тому числі гроші та цінні папери, інше 

майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, 
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творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага. 

Відповідно до визначення поняття «річ», що надано у статті 179 цього Кодексу, 

інформація не може бути віднесена до речей.  

Законодавець у ЦКУ надав визначення поняття інформації - це докумен-

товані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають 

місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі (ст. 200). При цьому 

не визначено в якості якого предмета матеріального світу може бути представ-

лена  інформація. Тому, використовуючи тільки норми ЦКУ, не представляється 

можливим логічно замкнути зв'язок: інформація - річ - право майнової власності 

[42]. 

Таким чином, на перший погляд відповідно до ЦКУ інформація не може 

бути об'єктом права власності. Але ЦКУ містить багато норм, які свідчать про 

зворотне. У статті 303 ЦКУ вказується, що у власності фізичної особи можуть 

бути особисті папери (документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті 

архівні матеріали тощо), тобто її особиста інформація. Згідно зі статтею 178 ЦКУ 

об'єкти цивільних прав, у тому числі й інформація, можуть вільно відчужуватися 

або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спа-

дкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту. Зако-

нодавець у статті 969 ЦКУ визнає документи як окрему форму інформації,  як 

цінності, які можуть бути передані в банк на зберігання. Більше того, відповідно 

до статті 1010 ЦКУ до майна довірителя належать його речі та документи. Від-

повідно до глави  62 ЦКУ (Виконання науково-дослідних або дослід-

но-конструкторських і технологічних робіт), до результатів виконання науко-

во-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт, які має 

право використовувати замовник, належать наукові дослідження та конструк-

торська документація,  як конкретні організаційні форми інформації. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна стверджувати, що українське зако-

нодавство є досить суперечливим щодо визначення права власності на інфор-

мацію. Це суттєво гальмує процес введення інформації, інформаційних продук-

тів в цивільний оборот, перешкоджає можливості цивілізованого захисту май-

нових прав суб'єктів інформаційних відносин. Але ЦКУ надає принципову мо-
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жливість виправити це негативне становище. Згідно зі статтею 200 ЦКУ порядок 

використання інформації та захисту права на неї встановлюється законом. Тому, 

доцільно ввести в інформаційне законодавство такі правові норми, які б надали 

можливість використовувати всі механізми цивільного права з введення інфор-

мації у цивільний оборот. Наприклад, варто було б провести дослідження на 

предмет можливості формулювання правових норм інформаційного права щодо 

такого: 

1. Інформація в її певних організаційних формах повинна бути віднесена до 

об'єктів права власності. 

2. Інформація у вигляді інформаційних продуктів (організаційні форми - 

документи, книги, бази даних, ілюстрації, фотографії, голограми, кіно-, відео-

фільми тощо) повинна бути визнана предметом матеріального світу, тобто по-

винна бути прирівняна за правовим статусом до правового статусу речей. 

Раніше в цій роботі нами було дано визначення інформації як відомостей,  

які представлені в будь-якій організаційній формі й вигляді, на будь-яких носіях, 

про події та явища, що мали, мають або будуть мати місце в суспільстві, державі 

та навколишньому середовищі. На відміну від визначення, наданого в ЦКУ, це 

визначення однозначно пов'язує інформацію з якимось носієм. Дійсно, багато 

дослідників стверджують (І.Л. Бачило, Е.А. Звєрєва, В.Н. Лопатін, В.А. Копи-

лов), що інформація може бути задіяна в суспільному обороті тільки за допо-

могою якогось матеріального носія [72, 171, 233]. Наприклад, до таких носів 

належать такі  матеріальні об'єкти: 

– папір, кіно- магнітні плівки, фотопапір тощо; 

– магнітні та лазерні диски і дискети, електронні пристрої  пам’яті тощо; 

– фізичні поля (акустичні, електричні, магнітні, електромагнітні). 

  Здається, що саме нерозривний зв'язок інформації та її носія дозволяє ви-

знати її предметом матеріального світу. В.А. Копилов, І.Л. Бачило, В.М. Лопатін 

вважають, що тільки та інформація може бути введена в суспільний, цивільний 

оборот, яка закріплена на матеріальному носії, що в свою чергу може бути 

предметом суспільного, цивільного обороту. Така точка зору обмежує введення 

в цивільний оборот інформації, яка розповсюджується за допомогою фізичних 



162 

 

полів, які зазвичай не задіяні в цивільному обороті. Це стосується, наприклад, 

інформації в електронній формі, поширюваної за допомогою мережі Інтернет. 

Тому слід вважати, що інформація може бути введена в суспільний, цивільний 

оборот, якщо це дозволяє зробити її матеріальний носій. 

З точки зору бажання віднести інформацію  до речей, потрібно говорити не 

взагалі про інформацію, а про її організаційні форми. Досить часто термін «ін-

формація» в конкретних правових нормах замінюється визначенням її конкре-

тних організаційних форм - окремі дані (відомості), документи, масиви (бази) 

даних (документів), звіти, бібліотеки, фонди документів, архіви тощо. Але до 

визначення таких організаційних форм інформації при формулюванні конкрет-

них правових норм потрібно ставитися уважно. Наприклад, у статті 303 ЦКУ 

вказується, що особисті папери (документи, фотографії, щоденники, інші записи, 

особисті архівні матеріали тощо) фізичної особи є її власністю. Це призводить до 

неоднозначного трактування норм законодавства. Більше того, в цьому випадку 

з'являються прогалини за визначенням інформації (речей), які можуть перебу-

вати у власності фізичної особи, наприклад, це стосується інформації, яка роз-

міщується на магнітних і лазерних дисках і дискетах, електронних пристроях 

пам'яті. 

Проблемним питанням є визначення вартості інформації, що є важливим 

аспектом при здійсненні цивільного обороту. Визначення вартості інформації є 

визначальним при укладенні договорів та угод, для визначення різних заходів 

або санкцій щодо їх виконання або невиконання тощо. Тільки при можливості 

визначення вартості інформації стає можливим у повному обсязі задіяти правові 

механізми захисту права власності на інформацію. Враховуючи те, що в сучас-

ному українському законодавстві практично не висвітлені питання визначення 

вартості інформації, стає проблематичним захист майнових прав, пов'язаних з 

інформацією. Ця проблема має місце і в законодавстві інших країн [75, 355]. 

Деякі дослідники вважають, що вартість може мати лише та інформація, яка є 

конфіденційною, тобто не є загальнодоступною, тому саме така інформація 

може бути об'єктом цивільного права [151]. Очевидно, така точка зору не може 

бути визнана вірною тому, що за межами регулювання нормами цивільного 
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права виявиться великий масив інформації, яка не належить до інформації з 

обмеженим доступом, але яка має відповідну реальну вартість. Можливо, було б 

доцільно, з точки зору визначення вартості інформації, говорити не про конфі-

денційну інформацію, а про інформацію з обмеженим використанням, тобто про 

інформацію, яка має особливий правовий режим використання. 

Уперше термін «інформаційний ресурс» було надано в Законі України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу» [511], а потім повторений в Законі України 

«Про Національну програму інформатизації»: інформаційний ресурс - сукуп-

ність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних і 

т.п.) [523]. Як випливає з цього визначення, законодавець відніс до інформа-

ційних ресурсів всю інформацію, яка циркулює в інформаційних системах. При 

цьому особливо підкресливши, що ця інформація повинна бути представлена у 

вигляді документів. Очевидно, це є помилкою, тому що, такий інформаційний 

продукт, як книги, газети, журнали, відеофільми тощо, навіть з великою натя-

жкою не можна назвати документами. З іншого боку, обмеження використання 

терміна «інформаційний ресурс» тільки в рамках інформаційних систем є ме-

тодично неправильним. Очевидно, збірники законодавчих актів також можуть 

бути визнані інформаційним ресурсом. Або до інформаційних ресурсів можуть 

належати приватні архіви, приватні колекції різних видів інформаційної про-

дукції (книг, журналів, рукописів тощо). 

Наступна спроба визначити терміни, що мають відношення до інформа-

ційних ресурсів, була зроблена в Концепції формування системи національних 

електронних інформаційних ресурсів [554]. Як видно з назви Концепції, йдеться 

лише про інформаційні ресурси, які представлені в електронному (комп'ютер-

ному) вигляді. Власне визначення терміна «інформаційний ресурс» у Концепції 

не наведено, а визначено термін «національні інформаційні ресурси» - інфор-

маційні ресурси незалежно від їх змісту, форми, часу і місця створення, форми 

власності, призначені для задоволення потреб громадян, суспільства, держави. 

У наведених термінах в тому чи іншому вигляді використовується прогре-

сивна формула - до інформаційних ресурсів належить інформація незалежно від 

змісту, форми, часу і місця її створення, а також форм її власності. Це дає мо-
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жливість віднести до об'єкта суспільних відносин, що регулюються інформа-

ційним законодавством, практично весь масив інформації. Виняток повинна 

становити так звана побутова інформація, яка є об'єктом суспільних відносин, 

але не має істотних соціальних цінностей чи важливого суспільного значення з 

позицій інтересів суспільства, держави та особи. Або, іншими словами, тих ві-

дносин, які не потребують правового регулювання. 

Таким чином, інтегруючи вищесказане, дамо такі визначення: 

інформаційні ресурси - будь-яка сукупність інформації, включаючи до-

кументи, незалежно від змісту, часу і місця створення, форми власності; 

національні інформаційні ресурси - це інформаційні ресурси, що знахо-

дяться під юрисдикцією держави, доступні для використання особистістю, сус-

пільством і державою. 

Сформульоване визначення терміна «інформаційні ресурси» дозволяє від-

нести до них будь-яку організовану чи неорганізовану сукупність інформації. 

Інваріантність цього визначення по відношенню до змісту інформації дає мож-

ливість ввести в сферу правового регулювання суспільні відносини з приводу 

інформаційних ресурсів із самих різних предметних сфер і самого різного при-

значення: освітнього, виробничого, культурологічного, медичного, юридичного 

тощо. Незалежність від часу створення дозволяє включати в інформаційний 

ресурс інформацію, створену у різні часи. Інформаційні ресурси, які є об'єктом 

суспільних відносин у нашій країні, можуть бути створені як на території нашої 

держави, так і за кордоном. Тому, таке формулювання дає можливість врегу-

лювати нормами інформаційного законодавства суспільні відносини, що пов'я-

зані з інформаційними ресурсами, створеними в будь-якому місці, у тому числі в 

іншій державі, але звичайно в межах юрисдикції держави Україна. 

До національних інформаційних ресурсів належать тільки ті інформаційні 

ресурси, з приводу яких суспільні відносини регулюються національним інфо-

рмаційним законодавством. Особливою ознакою національних інформаційних 

ресурсів є принципова можливість доступу до них необмеженого кола осіб, су-

б'єктів суспільства і держави. З метою забезпечення такого доступу до інфор-
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маційних ресурсів, що входять до складу національних, необхідно встановлення 

для них особливого правового режиму. 

Сформулюємо визначення похідних від цих термінів - терміни «міжнародні 

та відомчі інформаційні ресурси». 

Міжнародні інформаційні ресурси - це інформаційні ресурси, що знахо-

дяться під юрисдикцією міжнародного права, які доступні для використання 

фізичними та юридичними особами, громадськими організаціями, органами 

державної влади та місцевого самоврядування різних держав. 

Відомчі інформаційні ресурси - це інформаційні ресурси, що знаходяться 

під юрисдикцією державних органів влади та місцевого самоврядування, які 

доступні для використання фізичними та юридичними особами, громадськими 

організаціями, з дотриманням вимог законодавства про захист інформації. 

Термін «інформаційний продукт». Реальні суспільні відносини виника-

ють з приводу конкретної інформації. Прийнято таку конкретну інформацію 

називати інформаційним продуктом. В українському законодавстві дано визна-

чення інформаційного продукту - «це цифрові дані, призначені для задоволення 

інформаційних потреб користувача, зокрема, програмний продукт» [543]. В 

основу цього визначення покладено визнання того, що інформаційні продукти - 

це цифрові дані. Тому до інформаційних продуктів належить тільки інформація в 

електронній формі, що значно звужує область можливого застосування цього 

терміна. 

При дослідженні проблематики державного управління А.В. Карпенко ви-

значає інформаційний продукт у державному управлінні як об'єктивно закріп-

лену на матеріальному носії документально зафіксовану інформацію, яка є ре-

зультатом застосування інформаційних технологій при інформаційній діяльності 

[205]. Це твердження явно не дозволяє віднести до інформаційних продуктів 

результати інформаційної діяльності окремих індивідуумів. 

У російському законі «Про участь у міжнародному інформаційному обміні» 

під інформаційним продуктом розуміється документована інформація, яка під-

готовлена  відповідно до потреб користувачів і призначена або використовується  

для задоволення потреб користувачів [588]. Це визначення також не охоплює все 
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різноманіття конкретної інформації, яка може бути об'єктом суспільних відно-

син, що регулюється нормами інформаційного права, оскільки інформаційний 

обмін не вичерпується тільки документами. 

У статті 23 Закону України «Про інформацію» надано таке визначення: 

інформаційна продукція - матеріалізований результат інформаційної діяльності, 

призначений для задоволення потреб суб'єктів інформаційних відносин [505]. 

Високий ступінь абстракції цього визначення, зокрема терміна «матеріалізова-

ний результат інформаційної діяльності», не дозволяє використовувати його в 

цілях правового регулювання. 

Найбільш вдале визначення було надано В.М. Брижко: «інформаційний 

продукт» - 1) об'єктивно закріплені на носії знання, підготовлені для їх матері-

альної реалізації у вигляді продукції. 2) закріплена на носії інформація, підго-

товлена для споживання, автоматизованої обробки та поширення за допомогою 

мережі передачі даних [101]. 

У своїй дисертаційній роботі В.В. Брежнєва обґрунтовує існування в стру-

ктурі інформаційної продукції матеріальної складової - продукту, а також не-

матеріальної складової - послуги [100]. При цьому вона вважає, що в якості ін-

формаційних продуктів можуть виступати дайджести, аналітичні огляди, біблі-

ографічні покажчики, реферативні журнали тощо (В.В. Брежнєва є фахівцем в 

бібліотечній справі - Авт.). Цілком очевидно, що такий підхід можна поширити і 

на  будь-які інші види інформаційної продукції. 

Захарова І.В. робить категоричне твердження: тільки в тому випадку, коли 

результати інформаційно-бібліотечної діяльності набувають матеріальну, ре-

чову форму, може використовуватися термін «інформаційний продукт» [170]. 

В.Е. Разуваєв вважає, що головною характерною ознакою інформаційного про-

дукту, на відміну від інформаційного ресурсу, є підготовленість (або непідго-

товленість) інформації для конкретного споживача [340]. 

Виходячи з вищевикладених міркувань, сформулюємо наступне визначення: 

інформаційний продукт це будь-які відокремлені інформація, представлена в 

конкретній організаційній формі і вигляді, з приводу якої виникають або можуть 

виникнути правові відносини. 
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Терміни «документ» і «електронний документ». Переважна більшість 

нормативно-правових актів українського законодавства спрямована на регулю-

вання суспільних відносин, об’єктом  яких є документ. У статті 1 Закону України 

«Про інформацію» визначено, що «документ» - матеріальний носій, що містить 

інформацію, основними функціями якого є її збереження та передача в часі та 

просторі. Думка законодавця про те, що документ - матеріальний носій, що мі-

стить інформацію виглядає більш ніж дивною. Наведемо лише один приклад - 

лазерний диск із записаними на ньому коломийками. Є матеріальний носій, що 

містить інформацію - це лазерний диск, і є інформація - коломийки. Диск - збе-

рігає, передає в просторі та часі інформацію, отже, диск в цьому випадку - до-

кумент ! ? 

Звичайно, документ - це, перш за все, інформація. У національному стан-

дарті України наведено визначення документа, під яким розуміється інформація, 

зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є її збереження та 

передача в часі та  просторі [154]. Тому можна погодиться з думкою В.Т. Са-

вицького про те, що визначення документа, дане в стандарті 2004 року, є най-

більш вдалим в українській нормативній базі [354]. 

Однак і в цьому визначенні бракує найважливішої характеристики доку-

мента, що має велике значення для різних сфер, в яких використовуються до-

кументи. Йдеться про деякі ознаки, відомості про документ, які не належать до 

його змісту і носять службовий, супутній характер, але які дозволяють одноз-

начно ідентифікувати документ. У російському ГОСТі надано таке визначення 

терміна: «документ» - зафіксована на матеріальному носії інформація з рекві-

зитами, що дозволяють її ідентифікувати [484]. Введення у визначення терміна 

«документ» категорії «реквізит» має велике практичне значення. Великий Еко-

номічний словник дає таке визначення: реквізити документів (лат. requisitum - 

необхідне) - сукупність обов'язкових відомостей, даних, що передбачена дію-

чими правилами або законом для документів, без яких вони не можуть служити 

підставою для здійснення операцій, відсутність яких позбавляє документ юри-

дичної сили [97]. Згідно з українським стандартом: реквізит (службового доку-

мента) - інформація, що зафіксована в службовому документі з метою його іде-
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нтифікації, організації обороту та (або) надання йому юридичної сили [154]. За 

суттю справи наявність реквізитів у документі дозволяє реалізувати систему 

документообігу в частині фіксації створення документів, їх реєстрації, обліку, 

передачі, використання і зберігання. 

У широкому сенсі, документ - це інформація, зафіксована за допомогою 

матеріального носія, основною функцією якого є її фіксація, забезпечення її 

збереження і передавання для використання з метою реалізації прав та інтересів 

або певних повноважень. У цьому випадку до документів можна віднести весь 

їхній сучасний різновид: архівні, кіно-і фото- документи, іконографічні та аудіо 

документи, особисті та образотворчі документи і т.п. [484]. 

До документів у вузькому сенсі належать ті з них, які установлюють або 

підтверджують юридичні факти, а також відомості чи обставини, що мають 

юридичне значення. Таким чином, дамо таке визначення терміна: документ - 

документ - це інформація із реквізитами, яка призначена для встановлення або 

підтвердження юридичних фактів чи обставин, що мають юридичне значення, 

та зафіксована за допомогою матеріального носія, основною функцією якого є 

забезпечення її фіксації, зберігання та передавання. 

В останні десятиліття ведуться жваві дискусії щодо визначення терміна 

«електронний документ». Результати цієї дискусії дуже важливі для самих різ-

них сфер. Наприклад, визначення терміна «електронний посібник», наведене в 

російському та українському стандартах, спирається на визначення терміна 

«електронний документ» [103]. Ще в 2003 році А. Чучковська у своїй роботі 

відзначала, що чинне законодавство не містить положень щодо того, які доку-

менти можуть або не можуть бути використані у господарському обороту у ви-

гляді електронного документа і які вимоги передбачаються до його структури та 

форми [429]. 

Д. Кирилюк вважає, що єдина відмінність між поняттями «документ» і 

«електронний документ» полягає у відмінності у виді матеріального носія, який 

використовується для фіксації його змісту (паперовий носій та електронний но-

сій), тому всі вимоги, які висуваються до документа на паперовому носії, по-

винні повністю виконуватися і для електронного документа [212]. Таку ж пози-
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цію займає А.В. Шуваєв вважаючи, що електронний документ - це документ, 

який існує в електронній формі [439]. В українському стандарті дано визначення 

електронного документа як документа, інформація в якому представлена у формі 

електронних даних і для використання якого потрібні засоби обчислювальної 

техніки [194]. А у статті 5 Закону України «Про електронний документ та еле-

ктронний документообіг» визначається, що електронний документ - документ, 

інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обо-

в'язкові реквізити документа [534]. 

На думку М.М. Дутова електронний документ - документ, інформація в 

якому представлена в електронній формі, і включає обов'язкові реквізити до-

кумента, в тому числі й аналоги власноручного підпису [155]. 

Досить обґрунтоване визначення електронного документа наведено в ро-

боті С.В. Собур, який визначає електронний документ, як юридично значиму 

інформацію, яка містить обов'язкові реквізити та зафіксована уповноваженою 

особою на електронному носії за допомогою засобів електрон-

но-обчислювальної техніки у встановленій законодавством формі у вигляді 

електронних даних з обов'язковою можливістю візуалізації [372, c. 36]. Це ви-

значення має деяку надмірність. Крім того, воно має певні змістовні відмінності 

від традиційного визначення документа, що створює шкідливу ілюзію про ная-

вність відмінності в їх правової сутності. На наш погляд методологічно прави-

льним буде, якщо визначення електронного документа базувалося б на описі 

тільки його відмінностей від традиційного документа, обумовлених викорис-

танням певних технологій для фіксації, забезпечення зберігання та передавання 

інформації, а також для формування необхідних реквізитів. У російському законі 

«Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації» в редакції 

2010 року наведено визначення електронного документа як документованої ін-

формації, представленої в електронній формі, тобто у вигляді, придатному для 

сприйняття людиною з використанням електронних обчислювальних машин, а 

також для передавання за допомогою інформаційно-телекомунікаційних мереж 

або обробки в інформаційних системах. Це визначення методологічно базується 
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на відображенні відмінностей традиційного документа та електронного доку-

мента, але в правовому сенсі потрібне пояснення що таке «електронна форма». 

Надамо визначення, на наш погляд, вільне від обговорених недоліків: еле-

ктронний документ - документ, в якому фіксація, збереження і передавання 

інформації, включаючи обов'язкові реквізити документа, в тому числі аналог 

власноручного підпису, відбувається в електронній формі за допомогою ком-

п'ютерних технологій, що дозволяють представляти його у вигляді, необхідному 

для сприйняття людиною 

Р.О. Халіковим було висловлено думку про те, що правове регулювання у 

сфері застосування електронного документа та електронного цифрового підпису 

повинно більшою мірою спиратися на саморегулювання суб'єктів електронного 

документообігу, використання якого на прикладі багатьох країн показує пози-

тивні результати, як на основний початок усього механізму цивільно-правового 

регулювання застосування електронних документів та електронно-цифрового 

підпису [409]. Але, з огляду на існування публічно-правової сфери реалізації 

досить великої кількості суспільних відносин, що мають важливе значення для 

юридичних і для фізичних осіб, наприклад, таких які мають місце при отриманні 

різноманітних адміністративних послуг, у правових доктринах слід віддати 

пріоритет формуванню саме публічно-правових механізмів регулювання елек-

тронного документообігу. При цьому зовсім не виключається можливість ви-

користання механізмів саморегулювання, які могли б базуватися на сформова-

них публічно-правових механізмах регулювання електронного документообігу. 

Масова інформація. Однією з ключових проблем для побудови правових 

систем регулювання діяльності засобів масової інформації є проблема визна-

чення терміна «масова інформація». Одне з ранніх визначень терміна «масова 

інформація» наведено в роботах Б.А. Грушина: масова інформація - це інфор-

мація, розмножена і передана в масовому масштабі, практично на необмежену 

аудиторію, а індивідуалізована - інформація, існуюча, навпаки, в гранично об-

меженому інформаційному продукті, що нараховує одиниці кількості примір-

ників [274]. Для цього визначення критично чутливим є невизначеність поняття 

«практично необмежена аудиторія». Адже дія друкованих ЗМІ обмежена тира-
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жами їх видання, а для радіотелевізійних ЗМІ аудиторія обмежена кількістю 

населення, що знаходиться на території на яку поширюється відповідний теле-

візійний або радіо сигнал. Г.В. Іващенко та Т.В. Науменко наполягають на ро-

зумінні «масової інформації як інформації, що циркулює в тому шарі суспільної 

свідомості, яке визначено як масова свідомість, тобто свідомість практична, 

безпосередньо вплетена в практичну діяльність як її момент, сторона» [182]. Це 

визначення, може бути, і має певний філософський або соціологічний сенс, але 

воно не може бути використано в цілях правового регулювання, оскільки не має 

чітких характеристик, що можна вимірювати кількісно або якісно. 

У дисертаційному дослідженні А.А. Малиновський визначає масову інфо-

рмацію як сукупність відомостей, що адекватно відображають процеси суспі-

льного буття, призначених для необмеженого кола осіб, які розповсюджуються 

засобами масової інформації за допомогою спеціальних технічних систем і 

пристроїв. З іншого боку він же визначає масову інформацію як складну систему, 

яка складається з трьох, відносно, самостійних і взаємодіючих підсистем: ко-

мунікативної (власне інформаційної), інституційної (засоби масової інформації 

як форма поширення масової інформації) та технічної (друкарні, видавництва, 

теле- радіослужби, ретрансляційні станції, супутникові системи тощо) [271]. 

Іноді, замість терміна «масова інформація» використовується термін «ма-

сова комунікація». Це відбувається через те, що, на думку В. Іванова, термін 

«масова комунікація» вживається як у вітчизняній, так і в закордонній літературі 

неоднозначно. Їм позначають як мінімум три явища [190]: 

1) процес  передачі  та поширення інформації на масову аудиторію; 

2) власне інформацію; 

3) засоби масової комунікації. 

Цим же автором наведено характерні ознаки масовості комунікацій (інфо-

рмації) [179, c. 101-102]: 

– масова комунікація (інформація) завжди спрямована (призначена) на ве-

лику, неоднорідну та анонімну аудиторію; 

– прийнято вважати, що аудиторія повинна бути такою великою і масовою,  
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щоб складалася з такої кількості членів, яку не зможе охопити комунікатор при 

безпосередньому спілкуванні. При цьому аудиторія бере участь у процесі спіл-

кування протягом незначного періоду часу, за який передається повідомлення; 

– під неоднорідністю аудиторії розуміється те, що вона складається із су-

купності індивідів різної статі, віку, рівня освіти, стану в суспільстві, які живуть 

у різних населених пунктах; 

– анонімність аудиторії означає, що її окремі члени невідомі комунікатору. 

Такий підхід до визначення масовості комунікацій є достатньо раціональ-

ним, але вимагає уточнення. Час спілкування може бути значним, оскільки чи-

тання одного і того ж повідомлення різними людьми може відбуватися протягом 

дуже великого проміжку часу. Це зауваження непрямим чином підтверджується 

тим, що позовні терміни у спорах, пов'язаних із поширенням недостовірної ін-

формації ЗМІ, встановлені національними законодавствами є досить великими - 

від декількох місяців до декількох років. Тому це положення слід викласти таким 

чином: при цьому аудиторія бере участь у процесі спілкування протягом того 

періоду часу, протягом якого це повідомлення було передано або було отримано 

споживачем інформації. 

Далі слід уточнити поняття неоднорідності аудиторії. В якості ознак від-

мінності індивідуумів обрані всього чотири - стать, вік, рівень освіти, становище 

в суспільстві і це незважаючи на те, що насправді їх набагато більше. Крім того, 

використання в якості необхідної ознаки - ознаки «проживання в різних насе-

лених пунктах» не може бути реалізовано з причини того, що є велика кількість 

ЗМІ, сфера поширення яких якраз і обмежена якимось одним населеним пунктом 

чи то внаслідок статусу ЗМІ (регіональні або міські), чи то внаслідок обмеження 

технічних можливостей (телебачення). Що стосується анонімності, то існують 

друковані ЗМІ, які розповсюджуються виключно за передплатою і тому кому-

нікатору всі споживачі інформації відомі. Швидше за все, в цьому випадку слід 

говорити про невизначеність аудиторії, тобто комунікатору заздалегідь не ві-

домий індивідуальний склад аудиторії або цей склад може змінюватися непе-

редбачуваним чином. 

З урахуванням вищевикладеного дамо таке визначення: масова інформація  
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– це інформація, призначена для великої, неоднорідної та невизначеної аудиторії. 

При цьому аудиторія (споживачі інформації) має бути такою великою, щоб 

складатися з такої кількості членів, яка не може бути охоплено при безпосеред-

ній передачі інформації. Час споживання масової інформації відбувається про-

тягом того періоду часу, за який ця інформація передається або отримується її 

споживачами. Під неоднорідністю аудиторії розуміється те, що вона складається 

із сукупності індивідів різної статі, віку, економічного, соціального, освітнього 

та культурного рівнів. Невизначеність аудиторії означає, що її склад і чисель-

ність не обмежені, або наявні обмеження такі, що не перешкоджають її попов-

ненню будь-якими новими індивідуумами. 

Таким чином, основна відмінність масової інформації від іншої інформації 

полягає в тому, що вона орієнтована на її використання аудиторією, що склада-

ється з невизначеної великої кількості різнорідних індивідуумів. 

Наведені приклади аналізу деяких основних термінів інформаційного права 

показують характерні недоліки існуючої системи понятійного апарату інфор-

маційного права. І тут слід погодитися із судженням К.І. Бєлякова про те, що 

ідеальну термінологічну систему можна створити тільки для нової галузі права, 

яка народжується «на порожньому місці», а в інших випадках, як і у випадку з 

інформаційним правом, джерелом термінів є вихідні або суміжні, історично 

більш ранні галузі права з усіма їх перевагами та недоліками термінологічного 

характеру [87, c. 84]. 

Незважаючи на наявні недоліки, поки що системно не досліджувалися за-

кономірності формування понятійного апарату інформаційного права, а ство-

рений понятійний апарат не був предметом системного семантико-правового 

аналізу, небагато термінів інформаційного права мають нормативне тлумачення. 

Тому з метою забезпечення більш ефективного розвитку інформаційного права 

та інформаційного законодавства необхідна організація проведення наукових 

досліджень проблеми формування системи понятійного апарату інформаційного 

права [41]. 

У першу чергу потрібно провести ревізію наявного понятійного апарату 

інформаційного права на основі порівняльно-правового аналізу термінології 
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вітчизняного інформаційного законодавства та відповідного міжнародного 

права, насамперед європейського. 

Потім потрібно визначити цілі та принципи формування понятійного апа-

рату інформаційного права, сформулювати його визначення і дати характерис-

тику, сформулювати основні вимоги до системи понятійного апарату інформа-

ційного права. Крім того, необхідно виявити закономірності процесу форму-

вання термінології інформаційного права, факторів, що впливають на появу 

нових термінів. 

На основі аналізу термінів інформаційного права, що використовуються, 

необхідно провести їх упорядкування, сформулювати дефініції для основних з 

них і здійснити їх нормативно-правове закріплення. Ця робота, перш за все, 

повинна базуватися на логіко-правовому аналізі термінів інформаційного права з 

урахуванням лексико-семантичних особливостей термінології, особливостей 

термінів, введення яких обумовлено використанням нових інформаційних тех-

нологій і процесів. При цьому необхідно враховувати, що  як терміни, які були 

вище досліджені, так і багато інших було включено в юридичний оборот ви-

ключно завдяки необхідності правового врегулювання інформаційних відносин, 

тобто завдяки появі інформаційного права. Тому правильне упорядкування та 

гармонізація термінів, пов'язаних із правовим урегулюванням інформаційних 

відносин, доцільно здійснювати саме в рамках інформаційного права, але в ін-

тересах усієї системи права, яка буяє окремими нормами, що регулюють супутні 

інформаційні відносини. 

  Таким чином, розробка теоретичних основ формування системи понятій-

ного апарату інформаційного права дозволить створити тверду базу для розви-

тку інформаційного права та системного формування норм інформаційного за-

конодавства. 

 

2.5. Склад інститутів інформаційного права та їх класифікація 

 

У процесі дослідження проблеми становлення та розвитку інформаційного  

права одним із найважливіших питань є вирішення проблеми визначення систе- 
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ми інститутів інформаційного права. 

Широко відомо, що право, будучи сукупністю створюваних і охоронних 

державою норм, являє собою узгоджену, цілісну систему. Ця система предста-

вляє собою складну взаємопов'язану ієрархічну структуру. С.С. Алексєєв і А.Б. 

Венгеров складовими структури права вважають норму права, інститут і галузь 

права [113, 390]. О.Ф. Скакун і К.Г. Волинка розширили ієрархічну структуру 

права, додавши до вище названих ще й підгалузі права [121, 367]. Якщо уза-

гальнити думки різних дослідників, то будемо розрізняти такі структурні еле-

менти системи права в їх ієрархічній послідовності: галузь права; підгалузь 

права; інститут права; субінститут права, норма права. 

При цьому вважається, що поява правових інститутів обумовлена 

об’єктивним існуванням однорідних, відносно замкнутих груп суспільних від-

носин, які регулюються самостійною та автономною групою правових норм. 

Тому під інститутом права слід розуміти обмежену, стійку групу правових норм, 

що регулюють певний різновид суспільних відносин, які мають загальну функ-

ціональну спрямованість [386, 387]. 

К.І. Бєляков під інститутами права розуміє таку сукупність норм і механіз-

мів їх реалізації, які забезпечують повноту та узгодженість регулювання най-

більш стійких і функціонально однорідних відносин у системі права [84, c. 149]. 

Віддаючи данину твердженням про те, що норми права регулюють не тільки 

відносини, а й поведінку, В.І. Гойман вважає, що правовий інститут являє собою 

відокремлений блок галузі права, якому властиві: а) однорідність фактичного 

змісту - кожний інститут призначений для регулювання самостійної, відносно 

відокремленої групи відносин або окремих вчинків, дій людей, б) юридична єд-

ність правових норм [302]. 

У теорії права розрізняють загальні інститути права, що поширюються на 

всі галузі права. Це такі інститути, як: суб'єкти та об'єкт права, норма права, 

правовідносини тощо. Мають місце міжгалузеві інститути права, які викорис-

товуються в декількох галузях права. наприклад: 

– інститут опіки  - цивільне та сімейне право; 

– інститут інтелектуальної власності  - цивільне та інформаційне право; 
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– інститут власності  - цивільне право, сімейне право, земельне право, ін-

формаційне право тощо. 

Особливу роль у праві грають галузеві інститути права. На нашу думку, 

саме їх унікальна сукупність і є однією з характерних підстав для виділення 

окремої галузі права. Інститути права поділяються на матеріальні та процесуа-

льні, прості і складні (або комплексні), регулятивні, охоронні та установчі (за-

кріпні) тощо. Ряд складних, комплексних інститутів права мають у своєму складі 

більш дрібні, самостійні субінститути права. 

У теорії інформаційного права вирішення питання визначення сукупності 

інститутів має велике значення, так як вони є методологічною основою законо-

творчої і правозастосовної роботи і від їх правильного визначення істотно за-

лежить ефективність правового регулювання інформаційних відносин. У цьому 

ми підтримуємо висловлювання І.Л. Бачило про те, що проблематика правового 

інституту в теорії інформаційного права вимагає особливої уваги, так як точність 

визначення інституту значно впливає на процес нормотворчості [73]. 

Проблему визначення інститутів інформаційного права досліджували деякі 

вчені [74, 2490, 285, 325]. Всі вони вважають, що визначення та формування 

інститутів інформаційного права має важливе значення для його становлення та 

розвитку. Практично у всіх роботах відзначається необхідність більш глибокого 

і системного дослідження проблематики правових інститутів інформаційного 

права. Однак при цьому процес визначення власне інститутів інформаційного 

права не ґрунтувався на системному підході. В основному, було зроблено лише 

перерахування наявних інститутів інформаційного права без відповідного об-

ґрунтування загальної структури інститутів та їх змісту. 

Судячи з вищезазначеного, в рамках загальної проблеми дослідження тео-

ретичних основ розвитку інформаційного права України вирішення завдання 

визначення сукупності інститутів інформаційного права є актуальним і має до-

сить важливе методологічне значення, як для правотворчої, так і для правоза-

стосовної діяльності. У вітчизняній юридичній літературі відображено резуль-

тати дослідження проблеми розвитку інформаційного права [101, 125,200]. Од-

нак  визначення  структури  та  змісту системи інститутів інформаційного права  
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практично не вивчалося. 

В якості основи для систематизації інститутів інформаційного права будемо 

використовувати запропоновану класифікацію відносин в інформаційній сфері: 

інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відносини. Використовуючи цю 

класифікацію, сформуємо систему інститутів інформаційного права. В якості 

приклада, проведемо дослідження можливості класифікації інститутів інформа-

ційного права, що відповідають процесу створення інформації. 

Створення інформації. У результаті аналізу інформаційного законодав-

ства України можна виділити основні інститути інформаційного права, які  ві-

дповідають  процесу створення інформації. 

 1. Інститут права на свободу слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. 

У міжнародному нормативному полі цей інститут знайшов відображення у 

Загальній декларації прав людини [483], Міжнародному пакті про громадянські 

та політичні права [541], Європейській конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод [502]. 

У національному законодавстві основа цього інституту визначена частиною 

першою статті 34, частиною першою статті 54 Конституції України і знайшла 

подальший розвиток у низці законів України. Норми права цього інституту ре-

гулюють суспільні відносини, пов'язані з виробництвом інформації. 

2. Інститут об'єктивності, достовірності, повноти і точності інформації. 

Норми цього інституту містяться в Конституції України в низці норм – 

статті 32, 34, 50, а також у Законі України «Про інформацію» (в редакції від 

02.10.1992 р. ) у статті 5, у Законі України «Про Національну програму інфор-

матизації» – стаття 5, в Цивільному кодексі України - стаття 700, 868, 911 тощо. 

Цим інститутом встановлюється обов'язок творців інформації, призначеної для 

передачі споживачам, забезпечити її об'єктивність, достовірність, повноту і то-

чність. 

  3. Інститут засобів масової інформації. 

Інститут засобів масової інформації включає в себе кілька субінститутів: 

- субінститут друкованих засобів масової інформації; 
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- субінститут електронних засобів масової інформації (телебачення, радіо-

мовлення, інтернет-ЗМІ); 

- субінститут інформагентств. 

У статті 22 Закону України «Про інформацію» (в редакції від 13.01.2011р.) 

під засобами масової інформації розуміються засоби, призначені для поширення 

друкованої або аудіовізуальної інформації. 

Субінститути засобів масової інформації знайшли розвиток у таких законах 

України як: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

телебачення і радіомовлення», «Про Національну Раду України з питань теле-

бачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» тощо. Правові норми 

цього інституту права регулюють суспільні відносини, як у процесі створення 

інформації, так і в процесі її поширення. 

4. Інститут науково-технічної, статистичної та інших видів інформації. 

Цей інститут включає в себе кілька інститутів: 

- субінститут статистичної інформації; 

- субінститут науково-технічної інформації. 

Існування  цього інституту і його субінститутів, визначається статтею 10 

Закону України «Про інформацію», в якій визначено основні види інформації. 

Законодавець визначив регламентацію створення певних видів інформації в 

таких законах України, як: «Про науково-технічну діяльність», «Про науко-

во-технічну інформацію», крім того, існує цілий пласт Указів Президента 

України і постанов КМУ, присвячених регулюванню відносин у цій сфері. 

5. Інститут інформаційних ресурсів. 

Наявність інституту інформаційних ресурсів було визначено статтею 53 

Закону України «Про інформацію» (в редакції від 02.10.1992 р.). Подальший 

розвиток цей інститут знайшов у Законі України « Про Національну програму 

інформатизації», постанові Кабінету Міністрів України від 17.03.2004 р. №326 

«Про затвердження Положення про Національний реєстр електронних інфор-

маційних ресурсів» [556]. 

Поширення інформації. Поширення - один з найважливіших процесів в 

життєвому циклі інформації. У процесі поширення інформації використовують- 



179 

 

ся  такі основні інститути інформаційного права. 

1. Інститут права на свободу поширення інформації. 

Цей інститут знайшов відображення у Загальній декларації прав людини, 

Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Європейській конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. 

Норми права цього інституту регулюють суспільні відносини, пов'язані з 

можливістю передавати і поширювати інформацію. Основа цього інституту 

визначена частиною другою статті 34 Конституції України, статтями 3, 4 Закону 

України «Про інформацію», а також окремими нормами низки інших законів. 

Інформаційно-інфраструктурні відносини. Наступну велику групу ін-

ститутів інформаційного права складають інститути, що мають відношення до 

правового регулювання інформаційно-інфраструктурних відносин. Досліджує-

мо,як приклад, можливість класифікації інститутів інформаційного права, від-

повідних інформаційно-інфраструктурним відносин, що пов'язані із поширен-

ням інформації. 

1. Інститут телекомунікацій. 

Основу цього інституту складають норми, викладені в законах України: 

«Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телеба-

чення і радіомовлення», а також у низці указів Президента України та постанов 

КМУ, присвячених регулюванню відносин у цій галузі.      

2.  Інститут поштового зв'язку. 

Правові норми, що складають основу цього інституту, викладені в законах 

України: «Про поштовий зв'язок», а також у низці указів Президента України та 

постанов КМУ, присвячених регулюванню відносин у цій сфері. Правові норми 

цього інституту регулюють суспільні відносини у процесі поширення інформа-

ційних продуктів за допомогою поштових систем. 

3. Інститут засобів масової інформації. Основу цього інституту складають 

норми таких законів України, як: «Про друковані засоби масової інформації 

(пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну Раду 

України з питань телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», 

що  регулюють  суспільні  відносини  в  процесі   реалізації  діяльності засобами  
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масової інформації. 

Таким чином, на базі класифікації інформаційно-інфраструктурних відно-

син стає можливим створення повної системи інститутів інформаційного права в 

частині правового регулювання суспільних відносин, які мають місце в процесі 

забезпечення обороту інформації, тобто які пов'язані з функціонуванням суб'єк-

тів інформаційної інфраструктури, з наданням інформаційних послуг і вико-

нанням робіт в інформаційній сфері, з виробництвом і використанням інформа-

ційних технологій і ресурсів, з використанням обмежених ресурсів, із забезпе-

ченням інформаційної безпеки [39]. 

Запропонований підхід дозволяє комплексно і системно вирішити завдання 

класифікації інститутів інформаційного права на основі відповідної класифікації 

інформаційних відносин, що в свою чергу дозволяє створити одну з найважли-

віших умов для формування методологічної основи законотворчої і правоза-

стосовної роботи та підвищення ефективності правового регулювання інформа-

ційних відносин. На основі запропонованого методу класифікації інститутів 

інформаційного права стає можливим створення повної системи інститутів ін-

формаційного права України. 

Надалі слід врахувати той факт, що система інститутів інформаційного 

права схильна до змін, внаслідок, постійного його удосконалення, що в свою 

чергу призводить до необхідності здійснення постійних досліджень у цій сфері. І 

тут слід погодитися з точкою зору К.І. Бєлякова про те, що проблематика пра-

вового інституту в частині інформаційної діяльності та інформаційних відносин 

вимагає особливої уваги, так як точність його визначення істотно впливає не 

тільки на процес нормотворення, а й на зміст   наукових досліджень і практику 

правозастосування [87, c. 149]. 

 

2.6. Загальнотеоретичні підстави визначення інформаційного права 

в якості галузі права 

 

Як вже було сказано раніше, одним з основних елементів структури системи 

права є галузь права. Поява галузей права обумовлена одночасно суб'єктивними 
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та об'єктивними чинниками. Суб'єктивність процесу поділу на галузі права ви-

значається тим, що він є результатом діяльності законодавців, вчених і практи-

ків-юристів. З іншого боку, формування елементів системи права відбувається 

під впливом об'єктивно створених у суспільстві умов, особливостей формування 

суспільних відносин, які призводять до деякої їх відособленості, що базується на 

їх однорідності відповідно до предметної сфери. 

Система права являє собою складну ієрархічну систему, яка з одного боку 

має досить стабільну основу, а з іншого - схильну до змін. Ці зміни обумовлені 

відповідними змінами в політичній, економічній, ідеологічній, культурній та в 

інших сферах життєдіяльності суспільства. Зміни, що відбулися в інформаційній 

сфері суспільства в останні десятиліття, обумовили актуальність постановки 

питання про виділення інформаційного права в окрему самостійну галузь права. 

Прихильники і противники цієї ідеї висувають різні аргументи на захист своєї 

позиції. У теорії права відомі критерії поділу права на окремі галузі. В.К. Бабаєв 

і А.А. Алексєєв, як і багато інших, стверджували, що критеріями поділу права на 

галузі та інститути виступають предмет і метод правового регулювання [303, 

390]. 

Деякі сучасні дослідники проблем права приходять до наступної класифі-

кації галузей права: профілюючі галузі права, спеціальні та комплексні [389]. 

При цьому вважається, що до профілюючих належать конституційне право, ци-

вільне право, адміністративне право і кримінальне право. До спеціальних, по-

хідних від профілюючих галузей права, належать галузі права, що конкретизу-

ють загальний предмет і профілюючий метод правового регулювання у спеціа-

льній галузі суспільних відносин [389]. До спеціальних Г.А. Бріс відносить: фі-

нансове, податкове право, які примикають до адміністративного права; сімейне, 

житлове право, що примикають до цивільного права тощо. За іншою класифі-

кацією це можна було б віднести до підгалузей профілюючих галузей права. 

Особливе місце займають комплексні галузі права, які об'єднують інститути 

і норми права з різних галузей права. Першим звернув увагу на можливість 

введення в класифікацію нарівні з основними галузями і комплексних галузей 

В.К. Райхер. У свій роботі він закликав визнати існування двох типів галузей 
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єдиної системи права, побудованої за критерієм предмета правового регулю-

вання: основних і комплексних галузей права [342, c. 190]. В результаті тривалої 

наукової дискусії основною стала точка зору, що визнавала об'єктивність про-

цесу введення в класифікацію галузей права комплексних галузей. Так, будучи 

спочатку противником визнання можливої комплексності галузі права, А.А. 

Алексєєв згодом став обґрунтовувати їх наявність і вважати, що комплексні 

галузі права є похідними від основних, базових (профілюючих) галузей права, 

вказуючи при цьому, що вони часто можуть мати свій автономний предмет 

правового регулювання і, навіть, деякі елементи особливого методу правового 

регулювання [10]. Причину появи комплексних галузей права Л.Б. Тіунова і О.Е. 

Мєшкова бачать в об'єктивній диференціації суспільних відносин, їх держав-

но-правової оцінки, а також ступені розвиненості відповідної галузі правових 

норм (консолідація норм, систематизація законодавства) [396, c. 94]. Однак 

дискусії щодо складу критеріїв для класифікації видів галузей права тривають, 

що призводить до неоднозначного сприйняття можливості наявності комплек-

сних галузей права. 

Процес появи комплексних галузей права слід розглянути з діалектичних 

позицій. Безсумнівно, окремі, одиничні нові норми права, що регулюють новий 

тип суспільних відносин, що тільки народжуються, не можуть з'явитися поза 

відомих на цей час галузей права. Але ці поодинокі нові норми права мають 

відмінності від тієї сукупності правових норм, які складають множину норм уже 

відомої (материнської) галузі права. Потім зі збільшенням кількості нових норм 

права стає явним, що є щось загальне, що об'єднує сукупність цих нових норм. І 

це загальне не зовсім збігається, а іноді і взагалі не збігається з тим загальним, 

що об'єднувало сукупність норм відомої раніше галузі права. Відомо, що оди-

ничне - форма існування загального в дійсності, а особливе - загальне, реалізо-

ване в одиничному [94]. Тому, ми не можемо мати два різних загальних (всеза-

гальних) у рамках однієї  виділеної множини правових норм, якщо тільки вони 

не є одиничним деякого загального вищого порядку узагальнення. 

Таким чином, з наростанням обсягу якісно і змістовно нових суспільних 

відносин, зростає кількість якісно і змістовно нових правових норм, що регу-
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люють ці відносини. При цьому загальне в цих якісно і змістовно нових право-

вих нормах відрізняється від загального в правових нормах вихідної (материн-

ської) галузі права. Тому відбувається діалектичний поділ правових норм на дві 

відособлені сукупності, що відрізняються загальними властивостями, характе-

ристиками тощо. Спочатку це може привести до появи нового підінституту 

права в материнській галузі права, а потім і до повноцінного інституту права, 

який виглядає дещо чужорідним у цій галузі права. І, нарешті, фінальною ста-

дією цього діалектичного процесу остаточного виділення нового загального із 

сукупності правових норм материнської галузі права стає утворення нової галузі 

права. 

Подібний процес відбувався з усіма відомими галузями права. Можна з 

упевненістю поширити описану модель виникнення галузі права, наприклад, на 

процес виникнення самостійних правових галузей сімейного та трудового права 

з галузі цивільного права [139]. 

На стадії виділення деякої сукупності правових норм, яка характеризується 

деякими новим загальним, з материнської галузі права теоретично можливі кі-

лька шляхів розвитку: 

– поява нового комплексного інституту права, предмет регулювання якого 

може збігатися з двома і більше галузями права; 

– виділення комплексної галузі права; 

– виділення нової галузі права. 

Досить важливу роль при виділенні в системі права окремої галузі права 

крім об'єктивних чинників таких, наприклад, як диференціація предмета пра-

вового регулювання, що заснована на виділенні різних загальних для різних 

множин правових норм, грають і суб'єктивні чинники. Наприклад, це може бути 

усвідомлення законодавцем, суспільством або експертним середовищем важ-

ливості тієї чи іншої групи суспільних відносин для подальшого розвитку дер-

жави, суспільства або окремих сегментів суспільного життя. До суб'єктивних 

факторів також належить і стан правосвідомості в суспільстві. Тому крім об'є-

ктивних і спеціальних юридичних критеріїв визначення самостійності галузі 

права необхідно враховувати і суб'єктивні чинники. 
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В останні роки деякі автори намагаються розширювати перелік критеріїв 

відмінності галузей права. Так В.А. Копилов і В.Е. Разуваєв  в якості обов'яз-

кових критеріїв пропонують такі: наявність специфічного предмета регулювання; 

наявність специфічного методу регулювання; наявність понятійного апарату, що 

властивий тільки для даної галузі права [233, 341]. При цьому під специфікою 

вони розуміють те, що деяка сукупність суспільних відносин регулюється пра-

вовими нормами, які не можуть належати ні до однієї з відомих галузей права. За 

аналогією - специфіка методу регулювання означає, що якийсь метод або їх су-

купність використовується тільки в цій галузі права. 

Деякі автори в режимі правового регулювання суспільних відносин в ін-

формаційній сфері бачать такі особливості, які дозволяють, на їх думку, гово-

рити про самостійні методи регулювання інформаційного права. П.У. Кузнєцов 

припускає, що характерні властивості правового режиму - зв'язаність (кон'юн-

ктивність) та інтегрованість, а також техніко-технологічна обумовленість пра-

вових норм, що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері, зумов-

люють формування самостійного дворівневого (кон'юнктивно-інтегративного і 

високотехнологічного) режимного методу правового регулювання інформацій-

ного права [248]. Спроба П.У. Кузнєцова еклектично змішати правові та техні-

ко-технологічні методи регулювання суспільних відносин в інформаційній сфері 

не може бути успішною, так як в умовах конвергенції інформаційних послуг, 

технологій і пристроїв домінуючим правовим принципом в інформаційному 

праві стає принцип технологічної нейтральності. Цей принцип обумовлює інва-

ріантність правового регулювання інформаційних та інформацій-

но-інфраструктурних відносин від видів і типів інформаційних послуг, техно-

логій і пристроїв. У той же час слід погодитися з П.У. Кузнєцовим в тому, що в 

інформаційному праві формується притаманний тільки йому категоріальний та 

понятійний апарат [248]. 

Ю.А. Тіхоміров відносить інформаційне право до публічного права і вважає 

його новою комплексною галуззю права [398]. В.А. Копилов, також відносить 

інформаційне право до комплексних галузей права і вважає, що застосування 

принципів інформаційного права дозволяє формувати це право як самостійну 



185 

 

галузь [233]. Саме окремі, особливі принципи дозволяють говорити про існу-

вання спеціального юридичного режиму і надають інформаційному праву га-

лузеву специфіку [313]. З цим важко не погодитися, так як проведений нами 

аналіз системи принципів інформаційного права свідчить про наявність у ньому 

великої кількості специфічних принципів права, які притаманні саме інформа-

ційній сфері. Російські вчені дійшли  висновку про комплексність інформацій-

ного права на основі аналізу його методів правового регулювання. Інформаційне 

право використовує методи правового регулювання суспільних відносин різних 

галузей права, отже, як вони вважають, його слід віднести до комплексних га-

лузей права [72, 419]. 

Деякі автори виділяють сукупність правових норм, що регулюють інфор-

маційні відносини, в окрему галузь права, але, на жаль, не дають відповідного 

обґрунтування [247]. Ряд українських вчених вважає, що інформаційне право 

виконує міжгалузевий зв'язок відповідно до юридичної доктрини поділу права 

на галузі права, як міжгалузевий комплексний інститут (субінститут) між кон-

ституційним, адміністративним, цивільним, трудовим і кримінальним правом 

[308]. Проте, з часом, деякі з них змінили свою точку зору, наприклад, В.С. 

Цимбалюк відносить інформаційне право до комплексних галузей права [416]. 

Досить аргументовано обґрунтовують комплексність інформаційного права В.Г. 

Пилипчук і В.М. Брижко [321]. В останні роки з'явилося багато робіт, які об-

ґрунтовують слушність підходу до розгляду інформаційного права як галузі 

права [25, 70, 217, 233, 238, 416]. 

Аналіз даного раніше в цій роботі визначення предмета інформаційного 

права дає підстави стверджувати, що він є специфічним і не може належати у 

повній його сукупності ні до однієї з існуючих галузей права. Історично перші 

правові норми, що регулюють інформаційні відносини, з'явилися спочатку в 

адміністративному, цивільному праві та кримінальному праві. У деяких держа-

вах ці норми були складовою частиною конституційного права. Згодом, най-

більш повно правові норми, що регулюють суспільні відносини, які мають місце 

в процесі створення, поширення, використання, збереження та утилізації (зни-

щення) інформації, знайшли відображення в інформаційному законодавстві. 
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Нормативно-правові акти інформаційного законодавства України, за існуючою 

класифікацією, не можуть бути зараховані ні до якої іншої галузі законодавства, 

окрім як «Зв'язок, інформація та інформатизація» [549]. За суттю справи, галузь 

законодавства «Зв'язок, інформація та інформатизація» була предтечею галузі 

інформаційного законодавства. 

Відповідно нормативно-правові акти, що регулюють інформацій-

но-інфраструктурні відносини, які мають місце в процесі функціонування су-

б'єктів інформаційної інфраструктури, надання інформаційних послуг і вико-

нання робіт в інформаційній сфері, користування інформаційними технологіями 

і ресурсами та забезпеченні інформаційної безпеки, в більшості своїй також 

належать до галузі законодавства України - «Зв'язок, інформація та інформати-

зація». Виняток становлять правові норми, пов'язані із забезпеченням інформа-

ційної безпеки. Частина цих норм віднесена до інших галузей законодавства. 

Таким чином, інформаційне право має свій специфічний предмет - сукупність 

суспільних інформаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин. 

Раніше в цій роботі було досліджено завдання визначення методу інфор-

маційного права. У результаті проведених досліджень було встановлено, що в 

інформаційному праві використовується певна сукупність методів, які є як за-

гально-правовими, так і специфічними для низки галузей права. При цьому набір 

цих методів, їх питома вага при реалізації правового регулювання в інформа-

ційній сфері в цілому і в окремих її сегментах є унікальним, відмінним від інших 

галузей права. 

Таким чином, інформаційне право має свій специфічний комплексний набір 

методів, які використовуються в процесі формування та застосування правових 

норм, що регулюють суспільні інформаційні та інформаційно-інфраструктурні 

відносини. 

У процесі подальших досліджень доцільно мати на увазі точку зору, ви-

словлену В.Ф. Попондопуло, яка полягає в тому, що, незважаючи на важливе 

значення методу правового регулювання, який, безумовно, є необхідним крите-

рієм розмежування галузей права, він є лише додатковим критерієм, похідним 

від предмета правового регулювання [327]. 
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У теорії права принципам права приділяється велике значення як фактору, 

що визначає і формує конкретний зміст правових норм. Саме правові принципи 

вносять свій системний внесок у створення своєрідності тієї чи іншої галузі 

права. І більшою мірою це стосується специфічних принципів конкретної галузі 

права. Безсумнівно, принципи інформаційного права відображають унікальну 

специфіку правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з оборотом 

інформації та забезпеченням цього обороту. Частина цих принципів, які є в ін-

формаційному праві системоутворюючими, в інших галузях права можуть ви-

конувати всього лише факультативну роль. Наприклад, це стосується  принципів, 

які є похідними від основного принципу інформаційного права - принципу за-

безпечення інформаційної безпеки. 

Слід погодитися з думкою, яку обґрунтував В.Ф Яковлєв, що критерієм 

розмежування галузей права служить не тільки предмет правового регулювання 

та метод правового впливу, а й принципи права, які відображають його соціа-

льну сутність, типові елементи юридичного змісту галузі [446, c. 15]. Отже, си-

стема принципів права може використовуватися, як підстава для відмінності 

однієї галузі права від іншої. 

Правові інститути після правових норм є другим елементом правової сис-

теми. Але лише тільки з появою правових інститутів починає відбуватися своє-

рідний процес кристалізації в системі права. Тільки правові інститути привно-

сять у право системність і саме їх наявність є однією з необхідних умов форму-

вання галузі права. Історично спочатку унікальний, а згодом специфічний, набір 

тих чи інших правових інститутів практично утворює «скелет» правового ре-

гулювання кожної окремої галузі права. Інформаційне право вже зараз має дос-

татньо специфічний набір правових інститутів, незважаючи на те, що частина з 

них діалектично зароджувалися в інших галузях права, перш за все, в профі-

люючих галузях права. Тому мі поділяємо думку К.І. Бєляков відносно того, що 

самостійність галузі права може бути визначена з урахуванням інститутів права 

[84]. 

Понятійний апарат інформаційного права знаходиться в стадії активного 

формування. Існування термінів, що розглянуті раніше в цій роботі, а також 
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багатьох інших є свідченням того, що інформаційне право має понятійний апа-

рат, властивий тільки йому. Більш того, діалектика розвитку суспільних відно-

син в інформаційній сфері є такою, що протягом найближчого часу кількість 

термінів інформаційного права, які будуть нормативно закріплені, значно збі-

льшиться. При цьому терміни інформаційного права будуть широко викорис-

товуватися і в інших галузях права. 

Підводячи підсумок, приходимо до висновку, що в якості критерію від-

мінності галузей права в сучасному їх системному представленні, як сукупності 

профілюючих, спеціальних і комплексних галузей права необхідно використо-

вувати набагато більший набір, чим тільки предмет правового регулювання та 

метод правового впливу. Такий підхід дозволить здійснити системну диферен-

ціацію галузей права з урахуванням потреб у суспільному розвитку, що в свою 

чергу надасть можливість концентрації зусиль на розвиток  конкретних галузей 

юридичних знань і формуванні необхідних для практики нових галузей права. 

З урахуванням проведеного аналізу,  в якості основних факторів, що впли-

вають на формування права і його окремих системних елементів можна виділити 

такі [30]: 

– предмет правового регулювання; 

– система методів правового впливу; 

– система правових принципів; 

– система правових інститутів і субінститутів; 

– термінологічна система. 

Таким чином, сукупність предмета, методу, систем принципів та інститутів, 

а також термінологічної системи права є необхідними і достатніми критеріями 

для визначення самостійності тієї чи іншої галузі права. 

На основі аналізу сучасного стану системи права України можна ствер-

джувати, що інформаційне право є самостійною комплексною галуззю права, що 

має свій предмет правового регулювання, комплексний набір методів правого 

впливу, специфічні системи правових принципів та інститутів, а також достат-

ньою унікальну термінологічну систему. Інформаційне право - це галузь права, 

яка знаходиться в стадії активного формування і динамічного розвитку, тому 
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багато з розглянутих нами проблем не можуть вважатися остаточно вирішеними 

і вимагають постійного дослідження для забезпечення своєчасної реакції як з 

боку вчених юристів, так і з боку практиків юристів згідно з потребами розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 

Перед інформаційним правом, як і перед будь-якою  іншою галуззю права, 

стоїть ряд цілей. Визначення цих цілей є важливим системоутворюючим фак-

тором, що дозволяє на науковій основі формувати вимоги до змісту основопо-

ложних норм інформаційного права. 

У процесі формування галузі права стратегічно важливо, спочатку конце-

птуально визначитися з основоположними нормами, властивими тій чи іншій 

галузі права. Безсумнівно, зміст таких основоположних норм формується, перш 

за все, під впливом правосвідомості. На думку М.С. Студенікіна, «ідеї та  уяв-

лення про право, чинне або бажане майбутнє називаються правовою свідомістю 

або правосвідомістю. Правосвідомість, як і інші форми суспільної свідомості, 

відображає економічні та соціальні умови, ідеологію та  рівень культури в сус-

пільстві» [392]. Лазарєв В.В. вважає, що «... правова свідомість являє собою 

сукупність поглядів, ідей, уявлень, переконань, настроїв, емоцій, почуттів інди-

відів, їх об'єднань або всього суспільства щодо права та його ролі» [304]. Виді-

ляючи при цьому в структурі правосвідомості правову ідеологію [113], слід по-

годитися з думкою Т.В. Сінюкова про те, що «роль правосвідомості в правот-

ворчій діяльності полягає, насамперед, у тому, що свідомість у формі правової 

ідеології виступає провідною детермінантою сучасного правотворення» [387]. 

Для закріплення правової ідеології в позитивному праві використовуються но-

рми-начала і норми-принципи. Р.З. Лівшиць вважав, що норми-принципи, як 

правило, обумовлюються предметом регулювання і закріплюють основні 

стрижневі положення регулювання в тій чи іншій сфері суспільних відносин 

(предмету регулювання) [259]. 

 Уявляється обґрунтованим умовну тематичну структуру правосвідомості 

привести  у відповідність зі структурою системи права. Тому правосвідомість 

можна сегментувати точно так само, як правова наука сегментує все право на 

галузі права. У той же час поділ права на галузі права має під собою об'єктивну 
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основу. Це розділення базується на «природній» концентрації правових норм, 

що регулюють множину однорідних суспільних відносин, які в свою чергу зо-

середжені в якійсь певній сфері людської діяльності. 

Правосвідомість формується не тільки під впливом факторів, що мають 

місце всередині системи права, але на нього впливають системні фактори більш 

високого порядку, вплив яких, як правило, є більш істотним. Так, С.Г. Дроб’язко 

і В.С. Козлов вважають, що великий вплив на правову свідомість має політичне 

життя суспільства, політична свідомість, а також суспільна мораль [153]. Пов-

ною мірою це належить  і до змісту інформаційної політики [46]. Насправді та-

ких факторів впливу набагато більше і серед них не тільки загальносоціальні: 

економічні, політичні, ідеологічні, культурні, освітні тощо, а й технократичні. 

Надигіна Є.В. стверджує, що з переходом до інформаційного суспільства поряд 

із традиційними факторами, що впливають на правосвідомість, з'являються нові 

чинники, що пов'язані зі стрімким розвитком і вдосконаленням різноманітних 

інформаційних технологій: мережі Інтернет, мобільних технологій, різних спе-

ціалізованих програмних продуктів, баз і банків даних, аналітичних та експер-

тних систем, комп'ютерних ігор тощо [286]. 

Строго кажучи, нові фактори, що впливають на формування правової сві-

домості в частині інформаційного права, не можуть належати тільки до техно-

кратичних, як це стверджує Є.В. Надигіна. Широке поширення та використання 

нових комп'ютерних інформаційних технологій в інформаційній сфері власне 

стало каталізатором загострення в соціумі проблем забезпечення свободи слова 

та доступу до інформації, інформаційної безпеки, визначення адекватного пра-

вового режиму інформації та інформаційних ресурсів, захисту авторського права 

та інтелектуальної власності, спільного використання різноманітних ресурсів, 

використання інтернет-технологій тощо. Бачення перспектив і шляхів вирі-

шення цих проблем, як правило, відображається в стратегіях розвитку інформа-

ційного суспільства різних держав, які  як офіційні документи приймаються на 

найвищому політичному рівні. Тому формування правосвідомості в частині ін-

формаційного права відбувається під сильним впливом змісту концептуальних 

документів, що визначають напрями і тенденції розвитку інформаційного сус-
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пільства. Отже, при формуванні змісту основ правового регулювання в інфор-

маційній сфері необхідно кристалізувати зміст відповідної правосвідомості на 

основі вивчення проблем та аналізу стратегії розвитку інформаційного суспі-

льства. 

Нагадаємо, наведене раніше в цій роботі визначення: інформаційне суспі-

льство - це суспільство, в якому повна сукупність суспільних відносин з метою 

підвищення ефективності людської діяльності в різних сферах (політиці, еко-

номіці, державному управлінні, військовій справі, освіті, культурі, розвагах, 

особистого життя тощо) максимально реалізується на основі використання ін-

формаційних комп'ютерних технологій. А з юридичної точки зору, інформаційне 

суспільство - це суспільство, в якому істотно зростає обсяг інформаційних та 

інформаційно-інфраструктурних суспільних відносин, що регулюються нор-

мами права [44, 45]. При цьому результат реалізації цих відносин набуває все 

більшу соціально-економічну вагу та значення для їх учасників. Тому, однією з 

основних цілей інформаційного права має бути створення правових умов для 

сприяння створення та максимального розвитку цінностей інформаційного сус-

пільства. 

Конституції здійснюють значний  вплив на формування систем права дер-

жав. Тому норми, які встановлюють гарантії щодо забезпечення свободи доступу 

до інформації та вільного її поширення, містяться в конституціях практично всіх 

держав. Однак реальне забезпечення цих гарантій стає можливим тільки при 

наявності законодавства, яке конкретизує права, обов'язки та відповідальність 

суб'єктів інформаційних правовідносин. Переважна більшість держав мають 

таке законодавство. Одним з найстаріших законів у сфері забезпечення права на 

свободу інформації вважається Закон про свободу друку, прийнятий в Швеції в 

1766 році, який є одним із чотирьох основних конституційних законів Швеції 

[279]. 

Не менш важливими є сучасні міжнародні документи, наприклад, такі як: 

Загальна декларація прав людини та Європейська конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод, що юридично закріпили на міжнародному 

рівні право кожного на свободу слова і поширення інформації. Саме зміст цих 
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двох міжнародних документів істотно вплинув на формування правосвідомості в 

багатьох державах, починаючи з п'ятдесятих років ХХ століття. 

Одним із безперечних досягнень конституційного процесу в Україні є 

встановлення пріоритету прав і свобод особистості. Серед них особливу роль 

відіграють права і свободи на отримання і поширення інформації. Гарантії до-

тримання цих прав і свобод знайшли відображення в частині першій  ст. 34, ча-

стини другій ст. 50 Конституції України. Тому ці конституційні положення по-

винні знайти адекватне відображення у відповідних нормах інформаційного 

законодавства, в яких має бути конкретизовано право суб'єктів інформаційних 

відносин на своєчасне отримання достовірної та повної інформації з будь-яких 

джерел за винятком тієї інформації, доступ до якої обмежено на законній підс-

таві. З іншого боку, також повинні бути надані законодавчі гарантії для поши-

рення інформації будь-яким суб'єктом інформаційних відносин за винятком ві-

домостей, на поширення яких встановлені законодавчі обмеження. 

Широке впровадження інформаційних технологій у повсякденну діяльність 

привносять не тільки позитивні моменти, а й загрози. Серед останніх особливо 

виділяються загрози інформаційній безпеці. Одним із потужних засобів нейтра-

лізації інформаційних загроз є наявність повнофункціональної законодавчої бази 

в інформаційній сфері. 

Основним об'єктом інформаційних відносин є інформація, інформаційні 

продукти і ресурси. Різноманітність і цінність суспільного і державного життя, 

життя людини залежать від того різноманіття інформації, яка може широко ви-

користовуватися. Особливо це стосується електронної форми подання інфор-

мації, що створюється та використовується в комп'ютерних системах, і  яка 

поширюється, в тому числі, і за допомогою мережі Інтернет. В умовах великої 

різноманітності інформації, її видів і форм необхідно формування низки пра-

вових норм, що регулюють суспільні відносини, які пов'язані з розвитком сис-

теми інформаційних ресурсів. 

Реальна основа для забезпечення прав і свобод в інформаційній сфері 

створюється тільки за умови наявності розвинутої інформаційної інфраструк-

тури держави, яка надає організаційні, технічні та технологічні можливості для 
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створення, поширення, зберігання і використання інформації та інформаційних 

продуктів. Створення, розвиток і функціонування інформаційної інфраструк-

тури відбувається в процесі реалізації інформаційно-інфраструктурних відносин, 

які регулюються відповідними правовими нормами. 

Виконання однієї з основних умов побудови інформаційного суспільства - 

розвиток повномасштабної та розгалуженої інформаційної інфраструктури, си-

стеми інформаційних ресурсів і системи надання інформаційних послуг, що 

розраховані на найрізноманітніших користувачів із різними потребами, немо-

жливо без широкого залучення приватної ініціативи. 

Конкуренція є найбільш ефективним механізмом, що дозволяє встановлю-

вати цивілізовані правила діяльності в інформаційній сфері, які становлять ін-

терес для багатьох компаній, а також стимулювати надання якісних і недорогих 

послуг. Інформаційне суспільство не має перспектив високої динаміки розвитку 

без забезпечення конкуренції і лібералізації регулювання діяльності в інформа-

ційній сфері, а це вимагає ґрунтовної розробки специфічної законодавчої бази. 

Інформаційне забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування має як багато спільних 

рис для кожного з них, так і багато відмінностей. Різноманіття умов і вимог до 

інформаційного забезпечення різних суб'єктів також призводить до необхідності 

створення відповідної нормативно-правової бази. 

На основі вищезазначеного сформулюємо основні цілі інформаційного 

права: 

 формування правових основ для сприяння максимальному розвитку ін-

формаційного суспільства; 

забезпечення і захист конституційних прав і свобод людини в інформацій-

ній сфері; 

забезпечення інформаційної безпеки особистості, суспільства і держави; 

сприяння розвитку системи інформаційних ресурсів, створенню розвиненої 

інформаційної інфраструктури держави, підвищенню ефективності підприєм-

ницької діяльності в інформаційній сфері; 

створення правових умов для реалізації ефективної конкуренції та лібералі- 
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зації діяльності на ринку інформаційних послуг і робіт, справедливого розподілу 

обмежених ресурсів; 

створення правових умов для ефективного інформаційного забезпечення 

фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого са-

моврядування; 

забезпечення правової підтримки та захисту вітчизняного виробника ін-

формаційних продуктів та інформаційних технологій; 

гармонізація з міжнародним правом в інформаційній сфері. 

 

Висновки до розділу 2 

 

2.1. Удосконалено визначення предмета інформаційного права, який ви-

значається як повна сукупність суспільних відносин, пов'язаних з оборотом ін-

формації та процесами, які забезпечують її оборот, або, іншими словами, як 

повна сукупність інформаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин. 

Це уточнення предмета інформаційного права відрізняється повнотою 

охоплення суспільних відносин в інформаційній сфері, що має важливе теоре-

тико-методологічне значення при визначенні методів і принципів правового 

регулювання в інформаційній сфері, інститутів і термінологічної системи ін-

формаційного права, а також створює сприятливі умови для формування пов-

ного і системного інформаційного законодавства. 

2.2. Запропонований підхід до визначення предмета інформаційного права 

дозволяє сформулювати нову парадигму правового регулювання в інформацій-

ній сфері в  якості доктринального положення: 

– правове регулювання інформаційних відносин має бути інваріантним  від 

технологій, які при цьому використовуються; 

– правове регулювання інформаційно-інфраструктурних відносин має бути 

інваріантним  від виду і типу інформації. 

Ця парадигма потенційно створює умови для створення системного, несу-

перечливого та повного комплексу нормативно-правових актів, як в цілому в 

інформаційній сфері, так і в конкретному її сегменті. 
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2.3. Вдосконалено визначення інформаційного права – як сукупності юри-

дичних норм та інститутів, що регулюють інформаційні та інформацій-

но-інфраструктурні суспільні відносини. 

2.4. На основі аналізу особливостей діалектичного процесу формування 

методу галузі права обґрунтовано удосконалення поняття методу інформацій-

ного права, як набору методів, які є переважаючими і/або специфічними при 

визначенні того, якими прийомами, способами, засобами впливає право на сус-

пільні відносини в інформаційній сфері. 

Методи, що використовуються інформаційному праві, можуть бути поді-

лені на загальні, які використовуються в переважній більшості галузей права, і 

окремі, які використовуються в частині галузей права, що свідчить про ком-

плексний характер методу інформаційного права. Пропорції конкретного поєд-

нання різних форм правового впливу на інформаційні відносини є унікальним, 

що власне і становить специфіку методів регулювання суспільних відносин в 

інформаційній сфері. 

2.5. Запропонована на базі атрибутивних положень інформаційної безпеки 

сукупність принципів, що складає унікальну систему принципів інформаційного 

права України, відрізняється досить повним урахуванням основних ідей, поло-

жень, підходів, які визначають стратегію, напрями і тенденції розвитку інфор-

маційного суспільства, що надає можливість їх ефективного використання в 

процесі формування власне інформаційного законодавства, а також у процесі 

правозастосування чинних правових норм, що регулюють інформаційні відно-

сини. 

2.6. Удосконалено дефініції основних термінів таких, як: «інформаційна 

діяльність», «інформаційна система», «інформаційний ресурс», «національні 

інформаційні ресурси», «міжнародні інформаційні ресурси», «відомчі інформа-

ційні ресурси», «масова інформація», «інформаційний продукт», «документ» і 

«електронний документ» тощо, які наряду з іншими представляють собою уні-

кальну систему понятійного апарату інформаційного права. 

2.7. Встановлена необхідність проведення системних наукових досліджень 

проблеми формування системи понятійного апарату, зокрема, щодо визначення 
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цілі та принципів формування понятійного апарату, визначення основних вимог 

до системи понятійного апарату, проведення упорядкування термінів із їх по-

дальшим нормативно-правовим закріпленням.  

Системне упорядкування та гармонізація термінів, пов'язаних з правовим 

врегулюванням інформаційних відносин, доцільно здійснювати в рамках інфо-

рмаційного права, але в інтересах усієї системи права, яке має багато окремих 

норм , що  регулюють супутні інформаційні відносини. 

2.8. Вдосконалена система інститутів інформаційного права України, в 

якості основи для систематизації якої використано запропонований в цій роботі 

метод класифікації суспільних відносин в інформаційній сфері.  

2.9. Запропоновано в якості кваліфікуючого критерію для визначення са-

мостійності тієї чи іншої галузі права, окремої галузі права визначити наявність 

сукупності особливого предмета правового регулювання і специфічних методів 

правового впливу, специфічної системи правових принципів і правових інсти-

тутів, унікальної термінологічної системи. 

Обґрунтовано на основі аналізу сучасного стану системи права України та 

запропонованого підходу щодо формування кваліфікуючих критеріїв, що ін-

формаційне право є самостійною комплексною галуззю права, що володіє своїм 

предметом правового регулювання, комплексним набором методів правого 

впливу, специфічними системами правових принципів та інститутів, а також 

достатньо унікальною термінологічною системою. 

2.10. В роботі сформульовані цілі інформаційного права, що стоять перед 

цією новою, перспективною галуззю права, які є важливим методологічним 

орієнтиром в його розвитку.  

2.11. Таким чином, запропоновані в роботі шляхи вирішення проблем із 

визначенням предмета і методу правового регулювання, визначенням принципів 

та інститутів, а також термінологічної системи інформаційного права дозволя-

ють сформувати системні теоретико-методологічні основи розвитку інформа-

ційного права в Україні, як автономної галузі права. 

Проте слід враховувати, що інформаційне право - це галузь права, яка зна-

ходиться в стадії активного формування і динамічного розвитку, тому багато з 



197 

 

розглянутих нами проблем не можуть вважатися остаточно вирішеним  і вима-

гають постійного дослідження для забезпечення своєчасної реакції, як з боку 

вчених юристів, так і з боку практиків юристів відповідно до потреб розвитку 

інформаційного суспільства в Україні. 
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РОЗДІЛ 3.                                                                                                     

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

3.1. Проблема класифікації норм інформаційного права 

 

В останні десятиліття спостерігається інтенсивний процес формування ін-

формаційного права та інформаційного законодавства України. Сучасне вітчи-

зняне інформаційне законодавство налічує до 4000 нормативно-правових актів 

різного рівня [323]. Аналіз усього масиву нормативно-правових актів, що ре-

гулюють суспільні відносини в інформаційній сфері, в цілому, свідчить про на-

явність неузгодженості, суперечливості, незавершеності в чинних правових ак-

тах, про наявність правових норм, дублюючих одна одну, про різночитання у 

використанні однакових термінів тощо. 

У своїй роботі С.С. Алексєєв відзначав, що системність і систематизація в 

праві та законодавстві це явища, які   є поєднаними  та взаємозалежними [12]. У 

цьому висловлюванні приховано глибокий сенс вимоги про те, що право має 

бути у своїй формі (законодавстві) впорядкованим і систематизованим. При 

цьому цілком очевидним є той факт, що вихідні умови систематизації норм 

права одночасно повинні бути такими і для систематизації законодавства. Тільки 

в цьому випадку може бути мінімізованим суб'єктивний фактор, що є характе-

рним для систематизації законодавства, засади якого, як правило, визначаються 

законодавцем [12, 329]. 

Одним з ефективних механізмів усунення названих недоліків у розвитку 

законодавства є систематизація, яка покликана впорядкувати чинну правову 

систему. Р.А. Калюжний зазначав, що систематизація нормативно-правового 

забезпечення інформаційної сфери України шляхом кодифікації дозволить по-

ліпшити регулювання нормативних аспектів діяльності в інформаційній сфері 

[201]. 

У юридичній науці розрізняють три види систематизації законодавства: 

інкорпорацію, консолідацію та кодифікацію [387]. Ці три види систематизації 
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реалізуються на певних етапах розвитку галузі права, але всі три види повинні 

базуватися на відповідній класифікації нормативно-правових актів. Говорячи 

про необхідність систематизації, Н.Н. Літягин підкреслює її актуальність тільки 

під час так званого корінного оновлення законодавства [262]. Це дещо обмежена 

точка зору, так як цілком очевидна позитивна роль систематизації саме на по-

чатку процесу становлення та розвитку права і законодавства. 

У самому загальному випадку, навіть в умовах відсутності офіційної сис-

тематики, в процесі законотворення та нормотворення юристи, що здійснюють 

систематизацію, мають суб'єктивне уявлення про деяку модель системи норм 

права, окремих нормативних актів у конкретній галузі права. Джерело проблеми 

полягає в тому, що у різних юристів ця суб'єктивна модель системи права різна, 

що і привносить в процес формування законодавства відому хаотичність. Для 

усунення цього різночитання окремі суб'єктивні моделі бажано привести до 

єдиної шляхом створення деякої формальної моделі системи конкретної галузі 

права. Вважається, що приведення в систему, а також системна класифікація 

чого-небудь - це систематика [306]. 

Систематика законодавства є ідеальною формою систематизації, тому вона 

виступає як би засобом контролю за реальним процесом систематизації зако-

нодавства [252]. При цьому Т.В. Кухарук вважає, що існування систематики як 

своєрідної ідеальної форми в законодавчому процесі дозволяє встановити: 1) що 

піддається систематизації, 2) які дії при цьому необхідно здійснювати, які спо-

соби і прийоми систематизації необхідно застосувати; 3) які принципи лежать в 

основі систематизації. До останніх він зараховує такі принципи [252]: 

– повнота охоплення нормативно-правових актів; 

– однаковість термінології; 

– єдність критерію впорядкування нормативно-правових актів; 

– розташування нормативно-правового матеріалу в певному порядку; 

– забезпечення єдності регулювання того чи іншого виду відносин і повно-

цінності такого регулювання; 

– поєднання комплексної та галузевої систематизації. 

Вважається, що системи права  і   системи   законодавства не завжди можуть 
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збігатися. Пояснюється це тим, що правові системи складаються історично ві-

дповідно до структури суспільних відносин, а системи законодавства створю-

ються раціонально в процесі упорядкування нормативних актів, створення ко-

дексів, зводів законів тощо [445, c.132]. Ця різниця також призводить до дуб-

лювання норм нормативно-правових актів, особливо, якщо вони належать  до 

різних галузей права, але присвячені регулюванню одного і того ж типу суспі-

льних відносин. Тому видається доцільним сформувати такі основи систематики 

в праві, щоб системи інформаційного права і системи інформаційного законо-

давства стали однаковими або, за можливістю, максимально близькими. Але при 

цьому необхідно врахувати, що «використовуючи тільки звичні, стандартні 

методи у такому складному процесі, як систематизація нормативних правових 

актів, ми позбавляємо себе можливості сформувати єдиний інформаційний 

правовий простір, украй необхідний для розвитку правової держави, забезпе-

чення узгодженості, несуперечності, закінченості, правових актів, що видаються 

в країні» [98].  

У цілому визначення основ систематики та систематизації інформаційного 

права та інформаційного законодавства необхідно для створення системних 

передумов їх подальшого розвитку. Сам процес систематизації супроводжується 

осмисленням і переосмисленням правових установок, на яких ґрунтується за-

конотворчість, сприяє створенню стрункої системи інформаційного права. Ра-

ціональна система класифікації норм і нормативно-правових актів, що з'явля-

ється в результаті систематизації, сприяє більш чіткому проведенню інкорпора-

ції, консолідації та кодифікації інформаційного законодавства. Крім того, наяв-

ність системи класифікації є важливим фактором при дослідженні проблем 

предмета, джерел, інститутів інформаційного права. Тому розробка науково 

обґрунтованої системи класифікації інформаційного права є актуальним за-

вданням. 

При цьому систематика норм інформаційного права повинна забезпечити: 

– створення єдиної і несуперечливої системи класифікації норм і норма-

тивно-правових актів; 

– стабілізацію інформаційного законодавства; 
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– внутрішню єдність інформаційного права та інформаційного законодав-

ства за рахунок групування правових норм згідно з прийнятим алгоритмом; 

– аналіз поточного стану інформаційного законодавства та усунення наяв-

них прогалин і суперечностей; 

– виключення дублюючих правових норм;  

–  єдине використання основних термінів; 

– ефективність пошуку необхідних правових норм; 

– підвищення ефективності правотворчої та правозастосовної діяльності у 

галузі інформаційного права тощо. 

Наказом Міністра юстиції України було затверджено Класифікатор галузей 

законодавства України [549]. Введення цього Класифікатора покликане полег-

шити виконання низки робіт: від обліку актів законодавства до формування 

правової політики. У цьому класифікаторі є розділ 170.000.000, який стосується 

питань регулювання інформаційних відносин, - «Зв'язок, інформація та інфор-

матизація». Крім того, в розділі «Національна безпека» є підрозділ 310.060.000 

«Державна таємниця. Охорона державної таємниці» з посиланням на 

170.090.050. 

Аналіз цього класифікатора законодавства в галузі інформаційних відносин 

показує, що він має достатньо велику кількість принципових недоліків. Напри-

клад, незважаючи на те, що в ст. 17 Конституції України проголошено: «Захист 

суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього 

Українського народу», питання інформаційної безпеки в класифікаторі не ві-

дображені. 

Крім того, у класифікаторі не знайшли відображення питання, що пов'язані 

з процесами зберігання інформації, а це досить великий пласт суспільних від-

носин, які зачіпають архіви та архівну справу, бібліотеки і бібліотечну справу 

тощо. Не відображені питання використання частотного ресурсу, впровадження 

«електронної» торгівлі, електронного цифрового підпису та багато іншого. В 

цілому, можна констатувати, що Класифікатор галузей законодавства України в 

частині інформаційних відносин не тільки не надає можливості враховувати 
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перспективні напрями розвитку інформаційного права, але і не відображає вже 

сформовані на момент його створення реалії інформаційного законодавства. 

Очевидно, що недоліки класифікатора в частині нормативно-правових актів, що 

регулюють інформаційні відносини, обумовлені, насамперед, невдалим вибором 

критеріїв для його побудови. 

Таким чином, можна констатувати, що офіційна структура інформаційного 

законодавства в державі не відповідає структурі інформаційного права, що є 

однією із причин його нерозвиненості та недосконалості, а також відставання від 

вимог сучасності в частині розвитку інформаційного суспільства. 

Питання класифікації інформаційного законодавства досліджувались в 

роботах В.А. Копилова [234], яким була запропонована найбільш вдала система 

класифікації інформаційного законодавства, що була заснована на його визна-

ченні предмета інформаційного права. Однак при цьому не охоплюється велика 

група суспільних відносин, які пов'язані із функціонуванням інформаційної ін-

фраструктури, суб'єкти якої забезпечують оборот інформації, що є серйозним 

недоліком запропонованої системи класифікації. 

У вітчизняній юридичній літературі проблему інформаційного права вивчає 

низка дослідників [101, 125, 200, 273]. Вирішення питань системного удоско-

налення нормативно-правової бази у сфері інформаційних відносин та її адап-

тації з європейським і міжнародним правом В.Г. Пилипчук і В.М. Брижко по-

в'язують із систематизацією інформаційного законодавства України на рівні 

кодифікованого акта - Інформаційного кодексу України [321]. На початку ХХI 

століття завдання систематизації інформаційного законодавства найбільш повно 

досліджувалося В. Гавловським, М. Гуцалюком, Р. Калюжним, В. Цимбалюком, 

М.Я. Швецем [200, 308] та іншими. Автори на основі серйозного аналізу інфо-

рмаційного законодавства України запропонували підходи до його системати-

зації, суть яких зводилася до створення Кодексу України про інформацію на 

основі методу агрегації існуючої нормативно-правової бази в галузі регулю-

вання інформаційних відносин. При цьому автори не приділили достатньої уваги 

питанням класифікації норм інформаційного законодавства. 

На  думку Н.В.  Сільченко,  в  російській  і білоруській юридичній науці не  
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існує загальноприйнятого підходу до питання про критерії побудови правового 

класифікатора, який, як правило, замінюється використанням предмета право-

вого регулювання, а безпосередньою підставою для класифікації служать галузі 

права і галузі законодавства [363]. 

На наш погляд, в основу систематики має бути покладена робота з форму-

вання класифікатора інформаційного права та інформаційного законодавства на 

принципах запропонованих Т.В. Кухаруком [252].. Для побудови такого класи-

фікатора можуть бути використані різні підстави для поділу. Відповідно до ба-

зових положень систематики, насамперед, необхідно вибрати об'єкт класифікації, 

потім провести відповідну декомпозицію об'єкта класифікації за якоюсь певною 

(суттєвою, характерною) ознакою - підстави декомпозиції. Обґрунтуємо підхід 

до створення системи класифікації норм інформаційного права та інформацій-

ного законодавства України. 

Формування права, як системи правових норм, засноване на тому, що об'є-

ктивно існують однорідні групи суспільних відносин, що мають загальну функ-

ціональну спрямованість та які регулюються, як правило, самостійною і авто-

номною групою правових норм. Тому вибір,  в якості основи для класифікації 

норм інформаційного права певної об'єктивно існуючої однорідної сукупності 

інформаційних відносин, дозволяє підкреслити причинно-наслідковий зв'язок 

між структурою системи об'єктів суспільних відносин і структурою системи 

права. Іншими словами, класифікація норм інформаційного права повинна ба-

зуватися на відповідній класифікації інформаційних та інформацій-

но-інфраструктурних відносин [40]. Такий підхід дозволить врахувати важливий 

висновок, зроблений В.Д. Зорькіним про те, що при всіх неминучих невідпові-

дностях між структурами системи права і системи законодавства визначальним 

орієнтиром і юридично-логічною основою для кодифікації законодавства по-

винна залишатися система права [177]. 

Відповідно до раніше запропонованої нами класифікації суспільних від-

носин в інформаційній сфері маємо перший поділ усіх суспільних відносин на 

дві основні групи: інформаційні відносини та інформаційно-інфраструктурні 

відносини. 
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З метою подальшої деталізації класифікації інформаційних відносин про-

ведемо їх декомпозицію. Для більшої ілюстративності декомпозицію будемо 

проводити з використанням матричного подання інформаційних відносин. 

Другий ступінь деталізації для цих двох основних груп відносин виглядає 

таким чином. Для першої групи - це інформаційні відносини. 

1. Інформаційні відносини - це суспільні відносини, які мають місце в 

процесі: 

1.1. створення; 

1.2. поширення (передавання); 

1.3. використання; 

1.4. зберігання; 

1.5. знищення (утилізації) інформації. 

Для другої групи - це інформаційно-інфраструктурні відносини. 

2. Інформаційно-інфраструктурні відносини - це суспільні відносини, які 

мають місце в процесі забезпечення обороту інформації, тобто пов'язані з: 

2.1. функціонуванням суб'єктів інформаційної інфраструктури; 

2.2. наданням інформаційних послуг і виконанням робіт в інформаційній 

сфері; 

2.3. виробництвом і використанням інформаційних технологій та ресурсів; 

2.4. забезпеченням інформаційної безпеки. 

Високий ступінь узагальненості запропонованої класифікації дозволяє 

охопити не тільки відомі на сьогодні типи інформаційних відносин, а й ті, які 

можуть з'явитися в майбутньому. 

Аналіз змісту суспільних відносин, які мають місце в процесі створення, 

поширення, використання, зберігання та знищення (утилізації) інформації, сві-

дчить про те, що їх правове регулювання має особливості залежно від виду ін-

формаційних продуктів. 

Прийнято розрізняти такі види інформаційних продуктів: друковані, відео 

(відеоматеріали, фільми, телевізійні інформаційні продукти тощо), аудіо, елек-

тронні (цифрові). При цьому нагадаємо, що під електронними інформаційними 

продуктами ми розуміємо такі, які представлені в електронній (цифровій) формі. 
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Наприклад, широко відома проблема правового регулювання функціонування 

засобів масової інформації, що використовують мережу Інтернет. Визнано, що в 

цьому випадку не можуть безпосередньо застосовуватися норми закону України 

«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Інший приклад 

свідчить про те, що законодавець встановив особливий режим правового регу-

лювання зберігання телерадіоорганізаціями інформаційних матеріалів на від-

міну від інших видів ЗМІ. Відповідно до частини другої ст. 35 Закону України 

«Про телебачення і радіомовлення» законодавець встановив, що передачі, які 

записані в повному обсязі на магнітну плівку, можуть бути розмагнічені тільки 

після закінчення десятиденного строку з часу останньої трансляції. Подібної 

норми щодо друкованих засобів масової інформації в українському законодав-

стві немає. 

Тому, в якості основи для класифікації з метою подальшої декомпозиції 

інформаційних відносин використовуємо види інформаційної продукції  щодо 

яких виникають суспільні відносини. Тоді кваліфікаційна ієрархія буде вигля-

дати таким чином: 

1. Інформаційні відносини - це суспільні відносини, які мають місце в 

процесі: 

1.1 створення: 

1.1.1 друковані; 

1.1.2 відео; 

1.1.3 аудіо; 

1.1.4 електронні (цифрові); 

1.2 поширення: 

1.2.1 друковані; 

1.2.2 відео; 

1.2.3 аудіо; 

1.2.4 електронні (цифрові); 

1.3 використання: 

1.3.1 друковані; 

1.3.2 відео; 
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1.3.3 аудіо; 

1.3.4 електронні (цифрові); 

1.4 зберігання: 

1.4.1 друковані; 

1.4.2 відео; 

1.4.3 аудіо; 

1.4.4 електронні (цифрові); 

1.5 знищення (утилізації): 

1.5.1 друковані; 

1.5.2 відео; 

1.5.3 аудіо; 

1.5.4 електронні (цифрові). 

Для забезпечення зручності подання запропонованої системи класифікації 

будемо використовувати двовимірну (матричну) форму її подання. У першому 

вимірі (у рядку матриці) ми будемо використовувати назви окремих інформа-

ційних процесів, тим самим ми зменшимо розмірність класифікації суспільних 

відносин і зробимо більш зручним користування матричною формою. У таблиці 

3.1 представлена матриця класифікації суспільних відносин, пов'язаних із про-

цесами створення, поширення, використання, зберігання та знищення (утилізації) 

інформації. По горизонталі в цій матриці вказані можливі дії з інформацією, а по 

вертикалі наведено види інформаційних продуктів - друковані, відео, аудіо, 

електронні. 

Цілком очевидно, що для суспільних відносин, що пов'язані з кожним із 

процесів створення, поширення, використання, зберігання та знищення (утилі-

зації) інформації, існують загальні правові норми (ЗН), які є загальними для 

кожного з її видів. З іншого боку, ті правові норми, які відображають специфіку 

правового регулювання саме для конкретного виду інформаційного продукту, є 

локальними правовими нормами (ЛН). 

І, нарешті, для деяких видів інформаційних продуктів, які використову-

ються в якомусь конкретному виді інформаційного процесу (створення, поши-

рення, використання, зберігання або знищення (утилізація) інформації), існують 
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спеціальні правові норми, особливості яких пов'язані саме з тим, що цей інфо-

рмаційний продукт використовується в конкретному виді інформаційного про-

цесу. 

Тому цілком доцільно здійснити групування правових норм відповідно до 

запропонованої класифікації, яка відображена в таблиці 3.1. При цьому правові 

норми групуються за такими признаками: 

– мають загальний характер у процесі створення, поширення, використання, 

зберігання та знищення (утилізації) інформації для всіх її видів; 

– мають локальний характер для окремих видів інформаційних продуктів 

(друкованих, відео, аудіо, електронних (цифрових)), а також для кожного з видів 

інформаційних процесів; 

– мають спеціальний режим правового регулювання для кожного з видів 

інформаційних процесів для всіх видів інформації, наприклад, норми, що ре-

гулюють питання реклами, заборони пропаганди насильства і жорстокості, за-

борони порнографії тощо. 

Необхідність подальшої за глибиною декомпозиції в рамках запропонованої 

матриці суспільних відносин (табл. 3.1) обґрунтована тим, що є особливості в 

правовому регулюванні суспільних відносин, пов'язаних із різними підвидами 

інформаційних продуктів. Дійсно, у різних видів інформаційних продуктів є 

різні підвиди, наприклад, для друкованої продукції це книги, які, в свою чергу, 

також мають відповідний поділ, а нормативна література має ще й додатковий 

поділ. 

Подібна класифікація виглядає таким чином:Друковані інформаційні про-

дукти: 

а) книги: 

– художні; 

– наукові; 

– підручники; 

– нормативна література: 

– нормативно-правова; 

– нормативно-технічна; 
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– довідники; 

– нормативно-медична тощо; 

б) періодичні видання: 

– газети; 

– журнали; 

– наукові збірники тощо. 

Зарахування друкованої продукції до того чи іншого підвиду інформаційної 

продукції обумовлює особливості в правовому регулюванні. Наприклад, відпо-

відно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10. 

2012 р. № 1112 було визначено особливі вимоги до монографій, які представ-

ляються до захисту на здобуття наукового ступеня доктора наук [548]. До таких 

вимог належать: відсутність співавторів; обов'язкова наявність у монографії 

наукових результатів, опублікованих раніше в наукових спеціалізованих ви-

даннях; наявність рецензій не менше ніж  двох докторів наук тощо. 

Тому, в якості кваліфікаційної основи для подальшої декомпозиції інфор-

маційних відносин, будемо використовувати підвиди інформаційної продукції. 

У цьому випадку кваліфікаційна ієрархія буде виглядати таким чином: 

1. Інформаційні відносини - це суспільні відносини, які мають місце в 

процесі: 

1.1 створення: 

1.1.1 друковані: 

1.1.1.1 книги: 

1.1.1.1.1. художні; 

1.1.1.1.2 наукові; 

1.1.1.1.3 підручники; 

1.1.1.1.4 довідники. 

1.1.1.1.5 нормативна література: 

1.1.1.1.5.1 нормативно-правова; 

1.1.1.1.5.2 нормативно-технічна; 

1.1.1.1.5.3  нормативно-медична. 

1.1.1.2 періодичні видання: 
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1.1.1.2.1 газети; 

1.1.1.2.2 журнали; 

1.1.1.2.3 наукові збірники; 

1.1.2. відео; 

1.1.3. аудіо; 

1.1.4. електронні (цифрові). 

Таким чином, з урахуванням необхідності врахування особливостей пра-

вового регулювання суспільних відносин, що пов'язані з різними видами і під-

видами інформаційних продуктів у процесі їх створення, поширення, викорис-

тання, зберігання та знищення (утилізації), лівий стовпець матриці трансфор-

мується наступним чином (див. таблицю 3.2). 

Слід зауважити, що те, що в матриці (табл. 3.1) позначено, як локальні 

норми для якихось видів інформаційних продуктів, в деталізованій матриці (табл. 

3.2) є загальними нормами для підвидів цього виду інформаційного продукту. 

Така ж логіка реалізована і при подальшій деталізації підвидів інформаційних 

продуктів.  

Іншим важливим виміром при класифікації інформаційних відносин є ро-

зподіл інформації за режимом доступу до неї. Відповідно до частини другої ст. 

20 Закону України «Про інформацію» інформація за режимом доступу поділя-

ється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом [505]. За-

стосовуючи запропонований матричний метод класифікації інформаційних ві-

дносин, отримаємо наступну матрицю для відносин, що пов'язані з режимом 

доступу до інформації (табл. 3.3). 

Відкрита інформація може поділятися на окремі види, частина яких визна-

чена в ст. 10 Закону України «Про інформацію». У таблиці відбиті загальні но-

рми, викладені, зокрема, в Законі України «Про інформацію», що регулюють 

відносини, які пов'язані як взагалі з інформацією, так і з відкритою інформацією; 

з виробництвом інформації та інформаційних послуг; поширенням інформації та 

інформаційних продуктів; виробництвом засобів виробництва інформації та 

інформаційних технологій; накопиченням і зберіганням інформації; сервісним 
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обслуговуванням інформаційних засобів і технологій; підготовкою кадрів; за-

безпеченням інформаційної безпеки. 

Базуючись на даному раніше визначенні інформаційної інфраструктури, 

здійснимо другу ступінь деталізації для другої групи суспільних відносин в ін-

формаційній сфері - інформаційно-інфраструктурних відносин. 

2. Інформаційно-інфраструктурні відносини характерні для систем: 

2.1. виробництва інформації та інформаційних послуг;  

2.2. поширення інформації та інформаційних продуктів; 

2.3. накопичення та зберігання інформації; 

2.4. виробництва засобів, виробництва інформації та інформаційних тех-

нологій; 

2.5. сервісного обслуговування інформаційних засобів і технологій;  

2.6. підготовки кадрів; 

2.7. забезпечення інформаційної безпеки. 

Надалі декомпозиція систем інформаційної інфраструктури (третя ступінь) 

проводиться за елементами, які в них входять. Наприклад, в систему виробни-

цтва інформаційних продуктів входять: інформаційні агентства, телерадіоорга-

нізації, наукові установи тощо. Аналогічно здійснюється декомпозиція і для 

інших систем інформаційної інфраструктури. У цьому випадку фрагмент ква-

ліфікаційної ієрархії буде виглядати таким чином. 

2. Інформаційно-інфраструктурні відносини характерні для систем: 

2.1. виробництва інформації та інформаційних послуг: 

2.1.1. редакції газет; 

2.1.2. інформаційні агентства; 

2.1.3. телерадіоорганізації; 

2.1.4. наукові установи; 

2.1.5. продакшн-студії. 

2.2. поширення інформації та інформаційних продуктів: 

2.2.1. оператори телекомунікацій; 

2.2.2. провайдери телекомунікацій; 

2.2.3. оператори поштового зв'язку. 
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Деталізована матриця 

класифікації суспільних відносин в інформаційній сфері. 

 

 

 

Табл. 3.2 

 

Види інформаційних продуктів 

Інформаційні відносини в про-

цесі 

створення 

інформації 

… знищення  

інформації 

Всі види                                      

(загальний правовий режим) 

Загальні 

правові но-

рми (ЗН) 

… ЗН 

Всі види                          

 (спеціальний правовий  режим) 

Спеціальні 

правові но-

рми (СН) 

… СН 

 

 

 

 

 

 

 

Друковані 

 ЗН … ЗН 

 

 

 

 

книги 

 ЗН … ЗН 

художня              література Локальні 

правові но-

рми (ЛН) 

… ЛН 

учбова література ЛН … ЛН 

… … … … 

 

 

нормативна лі-

тература 

 ЗН … ЗН 

нормативно-правова ЛН … ЛН 

… … … … 

нормативно-технічна ЛН … ЛН 

… … … … … 

 

періодична 

література 

 ЗН … ЗН 

наукова періодика ЛН … ЛН 

… … … … 

розважальна періодика ЛН … ЛН 

… … … … … … … 

 

 

 

 

 

Електроні 

(цифрові) 

 ЗН … ЗН 

 

текстові 

файли 

 

 ЗН … ЗН 

офіційні документи ЛН … ЛН 

… … …  

новини ЛН … ЛН 

… … … … … 

 

 

програми 

для 

ЕОМ 

 

 ЗН … ЗН 

операційні системи ЛН … ЛН 

… … … … 

прикладне програмне забез-

печення 
ЛН … ЛН 
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2.3. накопичення та зберігання інформації: 

2.3.1. музеї; 

2.3.2. архіви; 

2.3.3. бібліотеки; 

2.3.4. дата-центри. 

Як і у випадку із класифікацією інформаційних відносин, будемо викорис-

товувати двовимірну (матричну) форму подання. У першому вимірюванні (у 

рядку матриці) ми будемо використовувати назви окремих систем інформаційної 

інфраструктури з подальшою деталізацією за елементами, що входять в ці сис-

теми, тим самим зменшуючи розмірність класифікації інформацій-

но-інфраструктурних суспільних відносин, що робить більш зручним викорис-

тання матричної форми. 

Таким чином, ми представили класифікацію суб'єктів, що беруть участь в 

інформаційно-інфраструктурних суспільних відносинах. 

З іншого боку, можлива також класифікація інформацій-

но-інфраструктурних відносин, як множини суспільних відносин, що мають 

місце при забезпеченні обороту інформації. У цьому випадку множина суспі-

льних відносин може бути поділена на кілька наступних підмножин: 

1. Відносини, що пов'язані з особливостями життєвого циклу існування 

(функціонування ) суб'єктів інформаційної інфраструктури як юридичних осіб. 

2. Відносини, що  пов'язані з наданням інформаційних послуг і виконанням 

інформаційних робіт у процесі створення, поширення (передавання), зберігання, 

використання та знищення (утилізації) інформації. 

3. Відносини, що пов'язані з виробництвом і використанням  інформаційних 

технологій і ресурсів, з використанням обмежених ресурсів. 

4. Відносини, що пов'язані з забезпеченням інформаційної безпеки. 

Наведені підмножини інформаційно-інфраструктурних відносин в сукуп-

ності складають більшість всіх можливих суспільних відносин, що пов'язані з 

інформаційною інфраструктурою і внаслідок цього мають специфічні особливо- 

сті в правовому регулюванні. 

Розглянемо першу  групу  інформаційно-інфраструктурних  відносин,  що  
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пов'язані з особливостями функціонування суб'єктів як елементів інформа-

ційної інфраструктури. У цьому випадку мова йде тільки про ті особливості 

функціонування суб'єктів, які обумовлені саме тим, що вони задіяні в процесі 

забезпечення обороту інформації. Всі інші суспільні відносини, що пов'язані з 

функціонуванням суб'єктів інформаційної інфраструктури, регулюються нор-

мами відповідних галузей права: адміністративного, цивільного, господарського, 

податкового, екологічного, фінансового тощо. У рамках цієї групи наступна за 

глибиною декомпозиція спричинена тим, що мають місце особливості в право-

вому регулюванні суспільних відносин, що пов'язані із різними етапами життє-

вого циклу функціонування елементів систем інформаційної інфраструктури. 

Дійсно, можна в якості основи для відповідної декомпозиції виділити такі 

основні етапи циклу функціонування: 

1. Етапи життєвого циклу існування (функціонування) суб'єктів інформа-

ційної інфраструктури, як юридичних осіб: 

1.1. створення юридичної особи; 

1.2. отримання ліцензій і дозволів на діяльність; 

1.3. функціонування (поточна діяльність); 

1.4. нагляд за їх діяльністю; 

1.5. ліквідація (припинення діяльності ). 

У таблиці 3.4 наведено деталізовану матрицю класифікації інформацій-

но-інфраструктурних відносин, пов'язаних із функціонуванням суб'єктів інфо-

рмаційної інфраструктури. По горизонталі в матриці вказуються всі можливі 

елементи інформаційної інфраструктури, а по горизонталі - окремі етапи жит-

тєвого циклу функціонування цих елементів. Слід ще раз зазначити, що в мат-

риці вказуються тільки ті суспільні відносини, які мають особливості внаслідок 

того, що вони пов'язані саме з елементами інформаційної інфраструктури. 

Класифікація суспільних відносин другої групи інформацій-

но-інфраструктурних відносин, які належать до надання інформаційних послуг і 

виконання робіт, що пов'язані з  інформацією,  може  бути  представлена  мат-

рицею, наведеною в таблиці 3.5. 

 



216 

 

 
Т
аб
л
. 
3
.4
. 

Е
л
ем
ен
ти
 і
н
ф
о
р
м
ац
ій
н
о
ї 
ін
ф
р
ас
тр
у
к
ту
р
и
: 

2
.3

.4
. 

д
а-

та
-ц
е

н
тр
и

 

З
аг
ал
ь
н
і 
п
р
ав
о
в
і 
н
о
р
м
и
 (
З
Н
) 

Л
С
Н

 

З
Н

 

Л
Н

 

З
Н

 

Л
Н

 

З
Н

 

Л
Н

 

З
Н

 

Л
Н

 

З
Н

 

Л
Н

 

 

Д
ет

а
л

із
о

в
а

н
а

 м
а

т
р

и
ц

я
 к

л
а

си
ф

ік
а

ц
ії

 і
н

ф
о

р
м

а
ц

ій
н

о
-і

н
ф

р
а

ст
р

у
к

т
у
р

н
и

х
 в

ід
н

о
си

н
, 
щ

о
 п

о
в

’я
за

н
і 

із
 ф

у
н

к
ц

іо
н

у
в

а
н

н
я

м
 с

у
б

’є
к

т
ів

 і
н

ф
о

р
м

а
ц

ій
н

о
ї 

ін
ф

р
а

ст
р

у
к

т
у

р
и

 
 

2
.3

.3
. 

б
іб
л
іо
-

те
к
к
и

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.3

.2
. 

ар
-

х
ів
и

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.3

.1
. 

м
у
-

зе
ї 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.2

.3
. 

о
п
ер
ат
о
р
и
 

п
о
ш
то
в
о
-

го
 з
в
’я
зк
у
 

Л
С
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.2

.2
. 

П
р
о
в
ай

- 

д
ер
и

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.2

.1
. 

о
п
ер
ат
о
р
и
 

те
л
ек
о
-

м
у

-н
ік
ац
ій

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.1

.5
. 

п
р
о
-

д
ак
ш
н

- 

ст
у
д
ії

 

Л
о
к
ал
ь
н
і 
сп
ец
іа
л
ь
н
і 
п
р
ав
о
в
і 
н
о
р
м
и
 (
Л
С
Н
) 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.1

.4
. 

н
ау
к
о
в
і 

у
ст
ан
о
в
и

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.1

.3
. 

 

те
л
ер
а-

д
іо
о
р
га
-

н
із
ац
ії

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.1

.2
. 

Ін
ф
о
р
м
а-

ц
ій
н
і 

аг
ен
тс
тв
а 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

2
.1

.1
. 

р
ед
ак
ц
ії
 

га
зе
т 

Л
о
к
ал
ь
н
і 

п
р
ав
о
в
і 

 

н
о
р
м
и
 (
Л
Н
) 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

Л
Н

 

 

Е
та
п
и
 ф
у
н
к
ц
і-

о
н
у
в
ан
н
я 

 

С
тв
о
р
ен
н
я
 

Л
іц
ен
зу
в
ан
н
я 

 

та
 д
о
зв
о
л
и

 

Ф
у
н
к
ц
іо
н
у

- 

в
ан
н
я
 

Н
аг
л
я
д

 

Л
ік
в
ід
ац
ія

 

 



217 

 

У рамках другої групи інформаційно-інфраструктурних відносин наступна 

за глибиною декомпозиція заснована на тому, що є особливості в правовому 

регулюванні суспільних відносин, які належать до різних етапів процесу надання 

інформаційних послуг і проведення робіт, що пов'язані із інформацією. 

В якості основи для відповідної декомпозиції можна виділити такі основні 

етапи процесу надання інформаційних послуг і проведення робіт, що пов'язані із 

інформацією: 

2. Надання інформаційних послуг і виконання інформаційних робіт: 

2.1. початок надання послуг або проведення робіт; 

2.2. процес надання послуг або проведення робіт; 

2.3. закінчення надання послуг або проведення робіт; 

2.4. вирішення спорів; 

2.5. оплата за надані послуги або проведені роботи; 

2.6. особливий режим (пільги, укладення індивідуальних договорів, 

публічний договір, без договірна форма тощо). 

Безсумнівно, кожен з цих етапів може піддатися більш глибокій деком-

позиції. Наприклад, етап процесу проведення робіт може бути деталізований 

таким  чином: 

2.2. процес надання послуг або проведення робіт: 

2.2.1. виконання робіт відповідно до календарного плану; 

2.2.2. надання проміжних результатів; 

2.2.3. надання та випробування експериментального зразка виробу; 

2.2.4. надання та випробування дослідного зразка виробу;  

2.2.5. надання та випробування серійного зразка вироби;  

2.2.6. приймально-здавальні випробування виробу. 

Крім того, декомпозиція інформаційних послуг і робіт, пов'язаних з інфо-

рмацією, проводиться за їх видами. Наприклад, розрізняють такі види послуг: 

телекомунікаційні, поштові, телевізійні, «електронна» торгівля тощо. 

У таблиці 3.5 по горизонталі в матриці вказуються всі можливі види інфор- 

маційних послуг і робіт, а по вертикалі - всі етапи процесу надання інформацій- 

них послуг і проведення робіт. У таблиці 3.5,а наведено приклад більш глибокої 
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декомпозиції в частині етапу процесу надання послуг або проведення робіт. 

Аналогічним чином створюється матриця для третьої групи інформацій-

но-інфраструктурних відносин, що пов'язані з виробництвом і використанням 

інформаційних технологій і ресурсів. 

Досить важливою для інформаційної сфери є проблема забезпечення ін-

формаційної безпеки, так як вона відіграє особливу роль не тільки в інформа-

ційній діяльності, а й взагалі в життєдіяльності в цілому держави, її структур, 

суспільства та окремо взятого громадянина. 

На основі наданого раніше визначення інформаційної безпеки побудуємо 

матрицю суспільних відносин, що пов'язані із забезпеченням інформаційної 

безпеки в процесі створення, поширення,  користування, зберігання та знищення 

(утилізації ) інформації. Основою для декомпозиції інформаційних та інформа-

ційно-інфраструктурних відносин є дії щодо забезпечення інформаційної без-

пеки. 

У таблиці 3.6 по горизонталі вказані можливі етапи обороту інформації, а по 

вертикалі в найзагальнішому вигляді - дії щодо забезпечення інформаційної 

безпеки. Безсумнівно, ці дії можуть піддаватися більш детальній декомпозиції. 

Наприклад, в процесі недопущення несанкціонованого поширення, викорис-

тання та знищення інформації можна розрізняти організаційні заходи та заходи з 

технічного захисту інформації. 

Система класифікації інформаційних та інформаційно-інфраструктурних 

відносин, а також метод матричного представлення, що запропоновані в роботі, 

дають можливість системно класифікувати нормативно-правові акти інформа-

ційного законодавства України. Такий підхід до класифікації дозволяє охопити 

повну сукупність інформаційних відносин, що мають місце в процесі створення, 

поширення, використання, зберігання та знищення (утилізації) всіх видів ін-

формації, а також суспільних відносин, які мають місце в процесі забезпечення 

реалізації інформаційних відносин, тобто пов'язаних з функціонуванням суб'єк-

тів інформаційної інфраструктури. 

Запропонований метод матричного відображення інформаційних та інфор- 

маційно-інфраструктурних відносин і система їх класифікації дозволяють: 



220 

 

 

 

      Табл. 3.5,а 
 

Етапи процесу надання послуг 

і  проведення робіт 

Види інформаційних послуг и робіт 

Телекомуніка-

ційні 

Телевізійні 
Електрона 

торгівля   

… 

Програму-

вання 

Всі етапи Загальні пра-

вові норми 

(ЗН) 

ЗН ЗН ЗН ЗН 

Початок надання послуг або 

проведення робіт 

ЗН 

Локальні но-

рми (ЛН) 

ЛН ЛН ЛН ЛН 

 

 

 

Процес на-

дання  послуг 

або прове-

дення робіт 

 ЗН 

виконання ро-

біт у відповід-

ності до кале-

ндарного плану 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

Надання про-

міжних ре-

зультатів 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

випробування 

експеримента-

льного зразка 

виробу 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

випробування 

дослідного 

зразка виробу 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

випробування 

серійного зра-

зка виробу 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

приймаль-

но-здавальні 

випробування 

виробу 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

 

ЛН 

Закінчення надання  послуг 

або проведення робіт 

ЗН 

ЛН ЛН ЛН ЛН ЛН 

 

Вирішення суперечок 

ЗН 

ЛН ЛН ЛН ЛН ЛН 

 

Оплата 

ЗН 

ЛН ЛН ЛН ЛН ЛН 

Особливий режим ЗН 

ЛН ЛН ЛН ЛН ЛН 

 

Деталізована матриця класифікації інформаційно-інфраструктурних  

відносин, що стосуються надання інформаційних послуг або проведення 

робіт, яка пов’язані із інформацією 
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– адаптивно змінювати систему класифікації правових відносин і наочно її 

відображати; 

– оперативно проводити аналіз існуючого інформаційного законодавства; 

– на системному рівні визначати проблеми правового регулювання в ін-

формаційній сфері; 

– раціоналізувати процес синтезу правових норм в галузі інформаційного 

права; 

– підвищити ефективність процесу створення і застосування інформацій-

ного законодавства. 

Крім того, запропонований метод матричного представлення та побудови 

системи класифікації інформаційних відносин має загальнотеоретичне значення 

для юридичної науки, так як може бути використаний у різних галузях права. 

На основі запропонованого методу матричного представлення та побудови 

системи класифікації інформаційних відносин може бути розроблено Класифі-

катор інформаційного законодавства України. Однак слід зауважити, що його 

створення зажадає додаткових досліджень з метою уточнення і доповнення на-

ведених прикладів класифікації окремих напрямів правового регулювання сус-

пільних відносин в інформаційній сфері. 

Запропонована система класифікації інформаційних та інформацій-

но-інфраструктурних відносин максимально орієнтована на класифікацію 

(групування) суспільних відносин, що об'єктивно складаються в інформаційній 

сфері. Отже, класифікація правових норм, що регулюють ці інформаційні та 

інформаційно-інфраструктурні відносини, буде максимально наближена до 

структури системи права, яка є юридично-логічною основою для кодифікації 

законодавства. 

 

3.2. Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства 

 

Існуюча сьогодні практика «незалежного» створення нормативно-правових 

актів призводить до появи великої кількості дублюючих норм, а іноді і норм, які, 

на жаль,   суперечать  одна одній. А   це є причиною виникнення  
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надмірності інформаційного законодавства, його суперечливості і неузгодже-

ності. В умовах «анархічного» способу формування інформаційного права, коли 

нормативно-правові акти створюються на злобу дня, не системно та інтуїтивно, 

утворюються прогалини в інформаційному законодавстві, що є істотним галь-

мом для розвитку цивілізованих інформаційних відносин у суспільстві. Як над-

мірність і колізійність нормативно-правових актів та окремих норм, так і про-

галини приводять до внутрішньої нестабільності і відсутності єдності інформа-

ційного законодавства. 

Непоодинокі випадки, коли над розробкою аналогічних норматив-

но-правових актів інформаційного законодавства працюють різні групи фахівців. 

Так, зовсім недавно в Україні практично одночасно було розроблено чотири (!) 

законопроекти про «електронну» торгівлю. Здавалося б, в цілому така ситуація є 

позитивною - розвивається творча конкуренція, сумарний результат стає кращим. 

Однак в умовах відсутності кодифікації інформаційного законодавства, тобто у 

відсутності доктринальних положень щодо його розвитку, часто такі акти го-

туються з діаметрально протилежних вихідних позицій, що призводить до зна-

чних втрат інтелектуальних, фінансових і часових ресурсів. 

Сучасний стан інформаційного законодавства України свідчить про те, що 

ніякі види систематизації, крім кодифікації, не зможуть докорінно оновити до-

ктринальні підходи до його формування і наповнити сучасним змістом його 

норми. Тільки кодифікація, за визначенням, містить в собі необхідний потенціал 

для генерації нового підходу в оновленні правового регулювання в інформацій-

ній сфері, що обумовлено масштабними завданнями розвитку інформаційного 

суспільства в Україні. 

У юридичній науці кодифікація законодавства визнана найбільш складним 

видом систематизації [387]. Деякі автори вважають, що кодифікація законодав-

ства - це форма докорінної переробки діючих нормативних актів у певній сфері 

відносин, спосіб якісного упорядкування законодавства, забезпечення його уз-

годженості і компактності, а також розчистки нормативного масиву, звільнення 

від застарілих, що не виправдали себе норм [386]. Прийняття кодифікованого 

акту дозволяє привести правові норми до єдиної юридичної сили, яка надається  
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новому кодифікованому акту органом, що його узаконював [387]. 

В.К. Бабаєв вважає, що сенс кодифікації складається або в розробці нового, 

раніше не існуючого в системі законодавства акта, або в такій переробці раніше 

діючого акта, яка призводить до появи принципово іншого законодавчого при-

пису [303, c. 333]. При цьому скасовуються застарілі юридичні норми, розроб-

ляються нові, усуваються прогалини в законодавстві та суперечності між нор-

мативно-правовими актами. Кодифікація відіграє надзвичайно важливу роль у 

розвитку права в цілому та являє собою найбільш радикальний спосіб система-

тизації законодавства, особливий вид правотворчості, що має на меті забезпе-

чення єдиного, впорядкованого нормативного регулювання певного виду від-

носин, в результаті якого має місце системний розвиток законодавства в певній 

сфері [223, c. 3]. 

Деякі автори намагаються визначити кодифікацію через її результат, під 

яким розуміють вдосконалення як форми, так і змісту правового матеріалу, який 

внаслідок значних перетворень набуває ознак єдності та узгодженості [17]. 

Незважаючи на те, що проблема кодифікації є досить актуальною для ба-

гатьох галузей права, в юридичній теорії недостатньо розроблені методи про-

ведення кодифікації. 

Існує досить велика кількість робіт, присвячених як окремим аспектам ко-

дифікації, так і її загальним теоретичним положенням. Однак, як правило, кон-

кретні зусилля з кодифікації тієї чи іншої галузі законодавства в сучасних умо-

вах їх динамічного розвитку часто не призводять до очікуваного позитивного 

ефекту. Практика у вигляді правозастосування часто виявляє недоліки навіть 

теоретично найдосконалішої кодифікації. Тому, розділяючи точку зору, яка 

висловлена В.А. Сівіцьким [366], будемо вважати, що основний вектор розро-

блюваних підходів у кодифікації - це створення моделі як процесу кодифікації, 

так і кодифікаційного акта, що дозволяє з найменшими втратами ефективності 

розвивати законодавство, одночасно забезпечуючи його системність. 

У кодифікації існує проблема розвитку стратегічних, системних підходів до  

визначення основних напрямів і сутності кодифікаційної роботи, її ідеологічних 

і методологічних основ [167]. Цю точку зору підтримує і О.В. Казакова, яка 



225 

 

наполягає на необхідності доктринального розвитку і розробці методології ко-

дифікації [198]. Узагальнюючи, І.В Арістова зауважує, що процес кодифікації 

проходить недостатньо ефективно, в першу чергу, в результаті недостатнього 

опрацювання науково-обґрунтованої концепції кодифікації норматив-

но-правових актів у період соціальних перетворень [21]. 

Крім того, вельми важливе перспективне бачення не тільки технології ро-

зробки майбутніх кодифікаційних актів, а й шляхи їх імплементації в чинне за-

конодавче поле. Деякі автори пропонують створювати великі кодифікаційні 

«блоки», які не тільки б відповідали завданням поточного впорядкування зако-

нодавства, а й були розраховані на включення,  в якості складових частин у 

майбутній кодифікаційний звід. При цьому поточні акти доречно складати так, 

щоб їх, за можливістю не розділяючи на частини, можна було б включати в бі-

льші кодифікаційні підрозділи - в кодекси або єдині томи зводу [136]. 

Особливу увагу слід приділяти принципам галузі права як важливого тео-

ретичного орієнтиру для кодифікації тих чи інших галузей законодавства, тому 

слабка розробленість принципів, що визначають концептуальні основи ком-

плексних галузей законодавства, вважається істотним бар'єром на шляху ефек-

тивної кодифікації [177]. 

Всі вищеописані проблеми кодифікації повною мірою можна віднести і до 

кодифікації інформаційного законодавства. Дамо уточнене визначення цьому 

поняттю: кодифікація інформаційного законодавства - це такий вид систе-

матизації, у процесі якої з метою приведення нормативно-правових актів до 

єдиної юридичної сили, усунення прогалин у правовому регулюванні, виключення 

застарілих і створення нових норм, що відповідають вимогам сучасного і май-

бутнього суспільного життя, проводиться докорінна, як зовнішня, так і внут-

рішня переробка інформаційного законодавства шляхом його заміни на новий 

кодифікаційний акт. 

Кодифікаційні акти інформаційного законодавства повинні представляти 

собою органічну сукупність законів, що реалізують основні принципи правового 

регулювання в інформаційній сфері та об’єднують відповідні правові інститути, 

правові норми, що регулюють максимально повну сукупність інформаційних та 
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інформаційно-інфраструктурних відносин. Вважається, що одним із пріоритет-

них напрямів розвитку галузі інформаційного законодавства є його кодифікація і, 

отже, розробка єдиного нормативного правового документу, здатного впоряд-

кувати весь масив нормативних правових актів в інформаційній сфері [78]. 

Необхідність кодифікації інформаційного законодавства не одноразово пі-

дкреслювалася низкою дослідників [31, 67, 200, 233]. Однак до цього часу в 

Україні фактично не проводилися тематична офіційна інкорпорація, консоліда-

ція або кодифікація в галузі інформаційного законодавства. Ймовірно, це може 

бути наслідком того, що в інформаційній сфері, причому в різних її галузях, має 

повноваження цілий ряд відомств України: Національна рада з радіо і телеба-

чення, Національна комісія з регулювання зв'язку та інформатизації, Міністер-

ство науки та освіти, Державний комітет телебачення і радіомовлення тощо. 

Аналогічна ситуація склалася у Верховній Раді України. У ній  існують декілька 

комітетів, до компетенції яких належить розгляд законопроектів, що мають ві-

дношення до різних сегментів інформаційної сфери. Тому не проявляється ве-

лика зацікавленість в ініціюванні проведення комплексної систематизації всього 

інформаційного законодавства України. При цьому не можна не погодитися з 

думкою О.В. Зайчука і Н.М. Оніщенка про те, що правова система України 

спочатку повинна формуватися не як сукупність розрізнених актів із вузьких 

питань, а як науково обґрунтована і взаємоузгоджена система кодифікованих 

актів, які повинні бути базою, основою системи законодавства країни [394]. 

Деякі дослідники вважають, що необхідність у кодифікації виникає тільки у 

разі, коли обсяг законодавчої бази повністю відповідає предмету регулювання, 

тобто коли всім відомим суспільним відносинам у певній сфері, що вимагають 

правового регулювання, відповідно поставлені  конкретні нормативно-правові 

акти. На їх думку, саме в цьому випадку може бути забезпечена ефективна ко-

дифікація. Або, як стверджує К.І. Бєляков, кодифікацію доцільно проводити для 

тих галузей законодавства, в яких кількість правових норм досягла критичної 

маси [88]. Очевидно, таке бачення вирішення проблеми кодифікації має право на 

життя, оскільки такі умови максимально сприятливі для проведення комплекс-

ної, системної та повної кодифікації законодавства. Але в сучасних умовах ро-
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звитку українського законодавства такий підхід нереальний, оскільки це зако-

нодавство, особливо в інформаційній сфері, зазнає бурхливих змін. 

Проведення на сучасному етапі кодифікації інформаційного законодавства 

на науково обґрунтованих засадах крім вище зазначених цілей дозволяє вирі-

шити й інші досить важливі проблеми. Широко поширена думка про те, що 

норми права призначені для регулювання вже усталених суспільних відносин, 

які пройшли стадію формування, і обсяг яких досягає значних величин. Або, 

іншими словами, норми права як би фіксують певним формалізованим чином 

вже усталені правила реалізації суспільних відносин.  

Однак норми права виконують й іншу, не менш важливу роль - вони фор-

мують умови для розвитку певних типів суспільних відносин, які тільки наро-

джуються в суспільстві. Так було після виходу законів про приватизацію, про 

підприємництво, про електронний документ, про електронний цифровий підпис, 

про захист інформації в автоматизованих системах тощо. Проведення кодифі-

кації інформаційного законодавства, в результаті чого може з'явитися новий 

масив правових норм, також створить відповідні умови для формування в май-

бутньому цивілізованих суспільних відносин в інформаційній сфері. З іншого 

боку, науково проведена кодифікація інформаційного законодавства створить 

системні орієнтири для майбутньої правотворчості в інформаційній сфері, в тих 

її галузях, які на сьогоднішній день ще не отримали відповідного розвитку. 

Тому, стратегічним напрямом розвитку українського інформаційного права 

слід вважати курс на кодифікацію інформаційного законодавства. Необхідно в 

цей час закладати такі основи кодифікації поряд з використанням інкорпорації та 

консолідації, які б забезпечили науково обґрунтований, системний розвиток 

українського інформаційного права і законодавства. 

 

3.3. Кодифікація українського інформаційного законодавства 

 

Низкою українських авторів була запропонована концепція реформування  

інформаційного законодавства України, яка зводилася до створення Кодексу про 

інформацію [200]. Основним недоліком запропонованої концепції кодифікації 
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українського інформаційного законодавства є те, що поза сферою уваги авторів 

залишилися суспільні відносини, які безпосередньо, напевно, і не пов'язані з 

інформацією, але через те, що вони пов'язані із забезпеченням обороту інфор-

мації, вони мають особливості в їх правовому регулюванні. 

Необхідність удосконалення механізмів державного управління розвитком 

інформаційного суспільства в нашій країні, на думку В.І. Гурковського, вимагає 

проведення систематизації інформаційного законодавства шляхом розробки 

проекту Кодексу України про інформацію [145]. У роботі І.В. Панової також 

стверджується про необхідність кодифікації інформаційного законодавства, але, 

незважаючи на те, що мова в цьому випадку йде вже про Інформаційний кодекс, 

все зводиться до правового регулювання тільки   інформаційного обороту [312]. 

В цілому слід погодитись з думкою більшості вчених про те, що  в україн-

ській правовій науці поки ще не вирішена проблема кодифікації інформаційного 

законодавства, так як не отримали достатнього опрацювання питання форму-

вання стратегії і принципів кодифікації, методології та особливостей її прове-

дення, остаточно не визначена раціональна структура кодифікованого акта. 

Кодифікація інформаційного законодавства є складним, багатогранним 

процесом і тому вимагає системного підходу, який дозволить урахувати багато 

чинників, що впливають на цей процес. У свою чергу, системний підхід не може 

бути реалізований без наявності певної концепції кодифікації [83]. 

В основі систематизації законодавства, як про це говорилося вище, повинна 

лежати відповідна класифікація нормативно-правових актів інформаційного 

права. Наявність науково обґрунтованої класифікації нормативно-правових ак-

тів є потужним системоутворюючим фактором тому що без неї неможливе 

планування і здійснення ефективної правотворчої роботи та реалізації правоза-

стосування. Чітке розуміння місця розроблюваних проектів норматив-

но-правових актів у відомій системі кодифікованого інформаційного законо-

давства дозволяє заздалегідь здійснювати відповідну гармонізацію, як із уже 

існуючими актами, так і з тими, які розробляються. 

Особливу роль у процесі систематизації законодавства відіграють прин-

ципи здійснення кодифікації. До загальносистемних принципів кодифікації ін-
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формаційного права належать такі принципи, які мають місце під час кодифіка-

ції й в інших галузях права: об'єктивності, системності, науковості, комплекс-

ного підходу, оптимальної наступності, законності та інші [237]. В.Д. Зорькін 

виділяє такі спеціальні принципи кодифікації, як системність (тобто системний 

характер побудови самої галузі та її належна «вбудованість» в систему законо-

давства), комплексність, цілісність (вичерпний характер регулювання в рамках 

даної галузі), спадкоємність із попереднім правовим регулюванням тощо [177]. 

До системних Ю.В. Васильєва зараховує принципи, які є загальними для 

будь-якої кодифікації незалежно від специфіки її форм і видів, - плановості, 

системності, доцільності, концептуальної цілісності, доктринальності  тощо 

[109]. 

Е.А. Гетьман пропонує розділяти принципи кодифікації на загальні та спе-

ціальні. До перших він відносить: верховенство права, справедливість, закон-

ність, демократизм, прозорість, гуманізм, науковість, професіоналізм, ефектив-

ність здійснення кодифікації, об'єктивність, гармонізацію вітчизняного законо-

давства із законодавством Європейського Союзу, а до других: техніко-юридичну 

досконалість кодифікаційних актів, повноту, спрямованість на регулювання 

комплексу відносин, які об'єднані єдиним предметом, системну узгодженість 

змісту нормативно-правового акта [132]. 

У своїй роботі Л.П. Гаращенко підкреслює необхідність використання при 

кодифікації наукових основ теорії права і відповідної галузі права [130]. В силу 

необхідного логічного взаємозв'язку між системою права (як юридич-

но-доктринальної конструкції) і системою законодавства (як офіційно-владним 

установленням), як вважає В.Д Зорькін, важливим теоретичним орієнтиром для 

кодифікації тих чи інших галузей законодавства є принципи, що покладені в 

основу відповідної галузі права [177]. Тому до спеціальних принципів кодифі-

кації слід зарахувати і принципи інформаційного права. Авторське бачення си-

стеми принципів інформаційного права було викладено раніше,в цій роботі та в 

деяких інших роботах [25, 43]. 

Безсумнівно, потрібно виділити деякі принципи кодифікації, які мають 

техніко-юридичний характер. Саме про такий вигляд принципів говорить Т.В. 
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Кленова як про ідеї, на яких ґрунтується процес вираження в кодифікованому 

законі і побудови в певну систему кримінально-правових інститутів і норм (те-

хнічна розробка закону) [214]. 

Таким чином, принципи кодифікації інформаційного законодавства можна 

розділити на загальносистемні, спеціальні й техніко-юридичні. 

У цьому випадку техніко-юридичні принципи кодифікації повинні визна-

чати технологічні, в юридичному сенсі, основи її проведення та побудови ін-

формаційного законодавства. Наведемо авторське бачення змісту техні-

ко-юридичних принципів кодифікації інформаційного законодавства [51]. 

Принцип 1. Кодифікація повинна базуватися на стабільній і повної системі 

класифікації інформаційного законодавства. 

Неможливо уявити яку-небудь систематизацію без наявності класифіка-

ційних підстав для такої систематизації. Тим більше таку систематизацію, як 

кодифікація, яка може передбачати значну модернізацію як структури, так і 

змісту інформаційного права та інформаційного законодавства. А це означає, що 

система класифікації інформаційного права та інформаційного законодавства 

повинна, з одного боку, бути стабільною і повною, що охоплює всю відому на 

сьогодні сукупність інформаційних та інформаційно-інфраструктурних право-

відносин, а з іншого - бути гнучкою і дозволяти адаптивно реагувати на появу 

нового класу або типу суспільних відносин в інформаційній сфері. 

Принцип 2. Кодифікація повинна базуватися на проведенні максимальної 

консолідації нормативно-правових актів та окремих норм з метою оптимізації 

обсягу кодифікаційного акта. Різні нормативно-правові акти інформаційного 

законодавства можуть бути присвячені правовому регулюванню одних і тих же 

суспільних відносин. Найчастіше це трапляється при імплементації концептуа-

льних положень міжнародних правових актів у національні нормативно-правові 

акти. Тому необхідно максимально задіяти метод консолідації норм інформа-

ційного законодавства в якості попередньої умови подальшої кодифікації. 

Принцип 3. В основі структури кодифікаційного акта повинна максимально 

використовуватись існуюча структура інститутів і субінститутів інформаційно- 

го права. 
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У більшості випадків поява тих чи інших інститутів галузі права обумов-

лено об'єктивними умовами як розвитку теоретичних основ цієї галузі, так і ви-

рішенням прикладних завдань правового регулювання тієї чи іншої однорідної 

сукупності суспільних відносин. Саме логікою теоретичного і практичного ро-

звитку галузі права пояснюється формування логіки взаємозв'язків між інсти-

тутами і субінститутами інформаційного права. Більше того, використання за-

позичених інститутів з інших галузей права також об'єктивно визначається за-

вданнями теоретичного і практичного розвитку галузі інформаційного права. 

Виходячи з цього і, незважаючи на можливу відмінність нового кодифікаційного 

акта від існуючого інформаційного законодавства, його структура повинна ма-

ксимально спиратися на відому структуру інститутів і субінститутів інформа-

ційного права. 

Принцип 4. Кодифікація повинна виконуватися у формі зводу кодифіко-

ваних законів, що складається з Інформаційного кодексу, який включає загальну 

та особливу частини, і сукупності спеціальних законів. 

Сукупність правових норм будь-якої галузі права можна умовно розділити 

на дві основні частини: постійну і варіативну. У постійній частині цієї сукуп-

ності зосереджуються ті норми права, які повинні визначати предмет, методи і 

принципи правового регулювання в цій сфері суспільних відносин, а також ті, 

які пройшли апробацію часом і практикою їх застосування та внаслідок цього 

набули усталену форму. До варіативної частини можна віднести так звані «екс-

периментальні» норми права, тобто норми права, які суб'єкт правотворчості 

тільки-тільки прийняв і в які з плином часу можуть бути внесені зміни на основі 

врахування результатів правозастосування. У зв'язку з цим повсюдно спостері-

гається практика перманентного виникнення необхідності внесення змін до 

кодифікаційного акта. На практиці постійні і варіативні правові норми перемі-

шані в тексті кодифікаційного акта, тому внесення змін викликає труднощі тех-

ніко-юридичного характеру, в тому числі пов'язані з необхідністю перенумерації 

статей нормативних актів чи ускладнення структури акта, або, як крайній ви-

падок, із викладенням акта в новій редакції. Все це відіграє роль певних бар'єрів 

на шляху оперативного та ефективного удосконалення законодавства. 
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З урахуванням викладеного, вважаємо за доцільне кодифікацію інформа-

ційного законодавства виконувати у формі зводу кодифікованих законів, що 

складається з Інформаційного кодексу і сукупності низки спеціальних законів 

(інститутів). Таким чином, підтримується точка зору про те, що один кодифіка-

ційний акт не може бути вичерпним для забезпечення правового регулювання в 

інформаційній сфері. Це твердження є справедливим не тільки для інформа-

ційного права, а й для більшості інших галузей права. Відносно сфери цивіль-

ного обороту П.А. Фалілеєв і В.Б. Козлов також говорили, що не є дискусійним 

твердження про те, що Цивільний кодекс РФ не може і не повинен містити ви-

черпне регулювання цивільно-правових відносин, так як він містить значну кі-

лькість посилань до спеціальних законів [408]. 

Таким чином, Інформаційний кодекс повинен відігравати роль постійної 

частини інформаційного законодавства. Кодекс, насамперед, визначив би пре-

дмет правового регулювання інформаційного права, встановив би принципи 

правового регулювання в інформаційній сфері, зафіксував би нормативне за-

кріплення системи основних термінів, сформував систему основних інститутів, а 

також містив би детальний опис основних системоутворюючих правовідносин, 

як в процесі обороту інформації, так і в процесі забезпечення її обороту. Такий 

підхід дозволить забезпечити здатність удосконалення правової системи (ін-

формаційного права), закріпити свою внутрішню основу і в умовах розвитку, 

змін і вдосконалення зберегти відносну стабільність інформаційного законо-

давства. 

В Кодекс повинні увійти правові норми, які є загальними для суспільних 

відносин у різних сегментах інформаційної сфери та які повторюються в тій чи 

іншій формі, в різних спеціальних законах. Наприклад, у законах, що регламе-

нтують діяльність засобів масової інформації (телебачення, друкована періодика, 

інформаційні агентства тощо), з деякими варіаціями повторюються норми, що 

визначають перелік інформації, забороненої для поширення. Безсумнівно, ці 

норми є загальними не тільки для цих видів діяльності, а й для інших, пов'язаних 

зі створенням інформації, тому вони повинні знайти відображення в Інформа-

ційному кодексі і не повторюватися в спеціальних законах. 
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Спеціальні закони в інформаційному законодавстві повинні створювати 

правове поле, що відповідає певним базовим інститутам інформаційного права. 

Принцип 5. Кодифікація повинна виконуватися з урахуванням пріоритет-

ності нормативно-правових актів. 

Досить часто в умовах законодавства, що динамічно розвивається, встає 

проблема визначення пріоритетності тих чи інших нормативно-правових актів 

внаслідок виникнення колізії правових норм. Мова йде про випадки, коли ви-

никає неузгодженість (колізія) між нормами права: 

– виданими одним і тим же нормотворчим органом; 

– прийнятими різними, за місцем в ієрархічній структурі, органами - вищим 

і нижчим; 

– прийнятими однаковими, за місцем в ієрархічній структурі, органами; 

– виданими одним і тим же органом, але розміщеними в актах, що мають 

різну юридичну силу; 

– які розташовуються в загальному і спеціальному нормативно-правових 

актах. 

Добре відомі аксіоматичні юридичні принципи вирішення таких розбіж-

ностей. Так, наприклад, у разі наявності розбіжностей між нормативними актами 

однакового рівня одного і того ж нормотворчого органу, застосовується правило 

«lex posterior derogat priori» («наступний закон скасовує попередні»). Це правило 

працює, коли в останньому за часом нормативному акті не прописана спеціальна 

норма про скасування попередніх норм. У разі розгляду колізії норм, що роз-

міщені у загальному та спеціальному нормативно-правових актах, застосову-

ється правило «lex specialis derogat legi generali» («спеціальний закон вище за-

гального»). 

Поширимо точку зору В.А. Рахмиловича про те, що з метою вирішення 

проблеми єдності приватного права необхідно забезпечити максимальну пов-

ноту зосередження цивільного законодавства в Цивільному Кодексі [346], на 

інформаційне право. Для забезпечення єдності інформаційного права та інфор-

маційного законодавства доцільно основні базові положення правового регу-

лювання в інформаційній сфері зосередити в головному кодифікованому акті - 



234 

 

Інформаційному кодексі, норми якого повинні бути пріоритетними по відно-

шенню до норм інших нормативно-правових актів. Для того щоб не допускати 

виникнення розбіжностей, необхідно або приводити норми спеціальних законів 

у відповідність з нормами Інформаційного кодексу, або вносити відповідні зміни 

до норм Інформаційного кодексу. В останньому випадку рекомендується одно-

часно проводити локальну кодифікацію по відношенню до всіх інших спеціа-

льних законів в частині внесених відповідних змін до Інформаційного кодексу.  

Тому, для того щоб не створювати зайвих приводів для появи неузгодже-

ності окремих правових норм в інформаційному праві та інформаційному за-

конодавстві в процесі поточної правотворчості, а також для забезпечення реа-

лізації п'ятого принципу в процесі кодифікації, необхідно дотримуватися таких 

правил: 

1. Інформаційний кодекс має вищу юридичну силу і його норми мають 

пріоритет по відношенню до норм спеціальних законів. 

2. Правило «lex specialis derogat legi generali» («спеціальний закон вище 

загального») застосовується тільки в разі виникнення колізії в частині правового 

регулювання інформаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин, між 

нормами спеціальних законів інформаційного законодавства та загальних або 

спеціальних законів, що відносяться до інших галузей права. 

3. При необхідності введення колізійних норм до спеціальних законів ін-

формаційного законодавства повинно бути забезпечено одночасне внесення ві-

дповідних змін до норм Інформаційного кодексу та інших спеціальних законів. 

4. Правило «lex posterior derogat priori» застосовується виключно для нор-

мативних актів, які мають однакову юридичну силу за умови, якщо пізніша ко-

лізійна норма узгоджується з нормами Інформаційного кодексу. 

5. Співвідношення норм Інформаційного кодексу і норм інших кодексів, в 

частині правового регулювання інформаційних та інформацій-

но-інфраструктурних відносин, відповідає співвідношенню норм спеціального 

та загального законів, тобто підкоряється правилу «lex specialis derogat legi 

generali», де в ролі спеціального закону виступає Інформаційний кодекс. 

Ефективність проведення кодифікації інформаційного законодавства істот- 
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но залежить від обраних методів. І.А. Ісаєв, який описує процес кодифікації ро-

сійського права у вигляді Зводу законів, говорить про те, що юридична техніка 

для складання Зводу ґрунтувалася на методиці, розробленої М. Беконом, в який 

він пропонував: а) статті Зводу, засновані на одному діючому указі, викладати 

тими ж словами, які містяться в його тексті і без змін; б) статті, засновані на кі-

лькох указах, викладати словами головного указу з доповненнями і поясненнями 

з інших указів; в) під кожною статтею посилатися на укази, що до неї увійшли; г) 

скоротити багатоскладові тексти законів; д) із законів, що суперечать один од-

ному, вибирати кращий або більш пізній [188]. Як бачимо, за духом це практи-

чно те, що нами було віднесено до техніко-юридичних принципів кодифікації. 

Дуже важливою з точки зору методології є думка Р. Кабріяка, який розріз-

няє два методи кодифікації: кодифікація-компіляція і кодифікація-реформа. У 

першому випадку мова йде про простий збір діючих правових норм і їх зведенні 

до узагальненої форми, а в другому випадку в зібрані правові норми можуть бути 

внесені зміни, які іноді істотно відрізняються від попереднього змісту [195, c. 

289]. 

Безсумнівно, можливий і третій метод, що об'єднує два названих, який в 

загальному процесі збору діючих правових норм та їх зведенні до узагальненої 

форми передбачає можливість їх істотних змін. Саме цей метод є найбільш ра-

ціональним в інформаційному праві, виходячи з того, що воно в даний час 

складається як із групи правових норм, що мають усталені вигляд і зміст, так і з 

іншої групи, до якої входять норми, недавно введені в практику правового ре-

гулювання в інформаційній сфері. 

Як і будь-який інший процес, який передбачає залучення великої кількості 

учасників та є розтягнутим у часі, процес кодифікації вимагає системної орга-

нізації роботи і, насамперед, визначення етапності виконання робіт. У процесі 

кодифікації інформаційного законодавства можна виділити кілька етапів її 

проведення [32]. 

Етап 1. Визначення мети і принципів кодифікації. Це, найімовірніше, 

найбільш складний етап, від якого концептуально залежить зміст як власне са-

мого процесу кодифікації, так і кодифікаційних актів, що будуть одержані у 
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результаті. Різні автори по-різному формулюють цілі кодифікації від одно-

складового вираження змісту мети до складних конструкцій. В Україні, незва-

жаючи на досить жваву діяльність по створенню кодексів у різних галузях права, 

не вироблено чітких загальнотеоретичних підходів як до процесу кодифікації, 

так і до його змісту, не запропоновано єдиних принципів та методологічних 

основ кодифікації тощо [377]. 

І.В. Спасибо-Фатєєва в якості мети кодифікації визначає наступне – поле-

гшення учасникам правовідносин можливості ефективного системного викори-

стання всіх правових приписів, якими слід керуватися [377]. Автори робочої 

групи з розробки виборчого кодексу України вважають, що метою кодифікації 

обов'язково має бути досягнення повноти і юридичної визначеності правового 

регулювання правового інституту [309]. На думку В.О. Антоненко, загальною 

метою кодифікації, як і будь-якого іншого виду систематизації, є впорядкування 

нормативної основи права для зміцнення законності та правопорядку, підви-

щення правової свідомості громадян [17]. 

Автори науково-практичного коментаря до Господарського кодексу Укра-

їни в якості мети кодифікації господарського законодавства вже бачать складну 

мету: 

– в техніко-юридичному плані – систематизація, компактизація, взаємо-

пов’язування  різних інститутів, забезпечення їх подальшої взаємодії (як між 

собою, так і з інститутами інших галузей законодавства) і тим самим зміцнення 

порядку в народному господарстві; 

– в економіко-правовому плані – забезпечення відповідно з позицій біль-

шості партій і блоків такого змісту стрижневого акта, який сприяв би поєднанню 

державного регулювання економіки з її ринкової саморегуляцією, не допуска-

ючи при цьому зарегулювання, з одного боку, і безмежної ринкової стихії – з 

іншого [291]. 

Ще складніша мета визначена А.Ю. Рибаковим, який розділив мету коди-

фікації трудового законодавства на наступні складові частини: конституційна, 

технічна та концептуальна. У даному випадку інтерес представляє зміст конце-

птуальної мети кодифікації трудового законодавства, яка формується під впли-
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вом широкого спектра умов і виступає в якості сукупності цінностей, ідей, ін-

тересів економічно сильного класу, поглядів на систему права, в тому числі і на 

трудове законодавство [352]. А.Ю. Рибаков зазначає, що концепція розвитку 

держави, формуючись під впливом політики та економіки, чинить безпосередній 

вплив на кодифікацію галузі трудового законодавства і, як наслідок, на відо-

браження в галузевих кодифікаційних актах різних своїх складових [352]. 

Французькі дослідники вважають, що серед цілей кодифікації можна виділити в 

якості основних наступні: юридично-технічні, соціальні та політичні [195]. 

Таким чином, формування мети кодифікації не може зводитися до простої 

юридично-технічної мети: удосконалення, раціоналізація, спрощення, зручність 

користування, усунення колізій і прогалин тощо. Система права, законодавство є 

вагомим фактором, що впливає на людину, суспільство та державу, і тому вони 

не можуть розвиватися поза основних цілей їх розвитку. Виходячи з системного 

підходу, система права є елементом іншої системи - соціуму, тому мета функ-

ціонування системи права є підлеглою, залежною від мети функціонування со-

ціуму. Таким чином, мета кодифікації як одного з потужних інструментів роз-

витку права є підлеглою цілі розвитку соціуму і тому повинна інтегрувати в себе 

деякі елементи цілей вищого порядку. 

Отже, в якості мети кодифікації інформаційного законодавства доцільно 

визначити наступне. 

1. Загально-соціальні цілі кодифікації: 

– сприяння розвитку інформаційного суспільства в країні; 

– гарантування та забезпечення інформаційних прав і свобод особистості 

та суб'єктів суспільства (соціуму); 

– створення сприятливих правових умов для ефективної діяльності субєк- 

тів інформаційної сфери; 

– забезпечення всебічного розвитку інформаційної інфраструктури, з ура-

хуванням перспектив технічних і технологічних досягнень. 

2. Правові цілі кодифікації: 

– створення повної, гармонійної системи правового регулювання суспільних 

відносин в інформаційній сфері; 
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– систематизація українського інформаційного законодавства на основі 

створення кодифікаційного акта якісно нового типу; 

– забезпечення внутрішньої стабільності та єдності інформаційного за-

конодавства; 

– забезпечення формування стабільного ядра правових норм, що визнача-

ють предмет, методи, принципи, основні інститути і термінологію інформа-

ційного права, а також містять детальний опис правового регулювання осно-

вних системоутворюючих суспільних відносин як у процесі обороту інформації, 

так і в процесі забезпечення її обороту; 

– формування повного, несуперечливого і вичерпного правового регулювання 

суспільних відносин в інформаційній сфері основними інститутами інформа-

ційного права; 

– гармонізація з міжнародним інформаційним правом. 

3. Техніко-юридичні цілі кодифікації: 

– забезпечення можливості досягнення раціонального компромісу і гармо-

нізації на ранній стадії законотворчих робіт при розподілі норм інформаційного 

права за конкретними нормативно-правовими актами; 

– виключення прийняття дублюючих, надлишкових, колізійних норматив-

но-правових актів чи окремих норм інформаційного права; 

– недопущення прогалин в інформаційному законодавстві; 

– економія ресурсів (інтелектуальних, фінансових, часових тощо) при під-

готовці та прийнятті нормативно-правових актів інформаційного права. 

Склад і зміст принципів кодифікації інформаційного законодавства було 

викладено вище. 

Етап 2.  Визначення  предмета  правового  регулювання  в інформаційній  

сфері. Визначення предмета правового регулювання в інформаційній сфері є 

досить важливим для чіткого і однозначного виділення множини суспільних 

відносин, які підлягають такому регулюванню. По суті справи, це питання є 

фундаментальним, так як тільки після його вирішення стає можливим визначити 

ту множину суспільних відносин, яка регулюється нормами інформаційного 

права, а значить, і той перелік нормативно-правових актів, окремих норм, які 
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можуть бути віднесені до інформаційного законодавства і які повинні бути 

піддані кодифікації. 

Етап 3. Визначення основних принципів інформаційного права. Процес 

кодифікації передбачає серйозну переробку нормативно-правових актів інфор-

маційного законодавства з тим, щоб забезпечити його внутрішню єдність і гар-

монізацію. Більш того, в процесі кодифікації, очевидно, виникне проблема лік-

відації прогалин в інформаційному законодавстві, що спричинить за собою не-

обхідність розробки низки нових нормативно-правових норм або актів. Все це 

вимагає наявності єдиного підходу до створення інформаційного права, інфор-

маційного законодавства. Одним із способів забезпечення такого єдиного під-

ходу є формування системи принципів інформаційного права. Саме принципи 

права через їх юридичне закріплення в нормах права відображають об'єктивні 

закономірності стану і розвитку суспільного і державного життя в інформаційній 

сфері. Раніше були сформульовані принципи інформаційного права, які можуть 

бути використані при кодифікації інформаційного законодавства. Принципи 

інформаційного права повинні знайти безпосереднє відображення в створюва-

ному кодифікаційному акті. 

Етап 4. Створення повної науково-обґрунтованої системи класифікації 

інформаційного законодавства України. Практично всі етапи кодифікації по-

винні проходити з використанням системи класифікації інформаційного зако-

нодавства. Від якості, логічності, наочності системи класифікації багато в чому 

залежить якість кодифікації інформаційного законодавства. Формування сис-

теми класифікації інформаційного законодавства має спиратися, насамперед, на 

визначення предмета інформаційного права. Подальша деталізація в системі 

класифікації повинна мати логічне обґрунтування, пов'язане з можливою деко-

мпозицією предмета інформаційного права. Система класифікації в такій скла-

дній та динамічній сфері суспільних відносин як інформаційна повинна мати 

гнучку відкриту ієрархічну структуру, що має максимальні можливості для її 

подальшого розвитку і вдосконалення. Однозначно можна стверджувати, що 

ефективне проведення кодифікації інформаційного законодавства можливе ли-

ше за наявності науково обґрунтованої, логічно завершеної системи класифікації. 
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У цій роботі представлена система класифікації інформаційного законодавства, 

заснована на авторському визначенні предмета інформаційного права, яка має 

зазначені властивості. 

Етап 5. Дослідження понятійного апарату інформаційного права. Тер-

мінологія, що дотепер використовується в інформаційному праві, характеризу-

ється неоднозначністю і фрагментарністю. У 90-ті роки український законода-

вець винайшов формулу «в цьому законі терміни використовуються в такому 

значенні:», яка за часів архідинамічних змін у законодавстві, напевно, зіграла 

позитивну роль. Але це призвело до того, що сучасне нормативно-правове поле 

рясніє прикладами наявності однакових термінів, які мають різні дефініції.  

В цілому проблема формування понятійного апарату інформаційного права 

досі не вивчалася на системному рівні. Однак актуальність вирішення проблеми 

впорядкування термінологічного апарату інформаційного права обумовлена як 

проблемами правозастосування, так і необхідністю проведення кодифікації ін-

формаційного законодавства. Тому доцільно дати характеристику і сформулю-

вати визначення понятійного апарату інформаційного права; здійснити аналіз 

його термінологічного складу з тим, щоб домогтися внутрішньої єдності тер-

мінології; провести логіко-правовий аналіз понять інформаційного права для 

виявлення випадків невідповідності їх словесного формулювання дійсному 

змісту, закладеному в них законодавцем; виявити можливість і необхідність 

використання в інформаційному праві понять інших правових галузей та інших 

наук; сформулювати дефініції найважливіших термінів інформаційного права. 

Етап 6. Визначення джерел інформаційного права. При дослідженні ін-

формаційного законодавства одним з найважливіших питань є визначення 

джерел інформаційного права. Вирішення цього завдання має важливе значення, 

оскільки джерела інформаційного права є методологічною основою законотво-

рчої і правозастосовної роботи, і від їх правильного визначення істотно залежить 

ефективність правового регулювання інформаційних відносин. Власне кажучи, 

мова йде про те, які конкретно нормативно-правові акти або окремі норми по-

винні підпадати під кодифікацію інформаційного законодавства. 

Етап 7. Визначення інститутів інформаційного права. Наявність право- 
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вих інститутів в праві викликано об'єктивним існуванням однорідних, відносно 

замкнутих груп суспільних відносин, які регулюються самостійною і автоном-

ною групою правових норм. Під інститутом права розуміють обмежену, стійку 

групу правових норм, регулюючих певний різновид суспільних відносин, що 

мають загальну функціональну спрямованість. Тому одна з найважливіших 

проблем у процесі кодифікації - це визначення системи інститутів інформацій-

ного права. Важливість вирішення цієї проблеми обумовлена тим, що інститути 

інформаційного права є методологічною основою законотворчої і правозасто-

совної роботи, і від їх правильного визначення істотно залежить ефективність 

правового регулювання інформаційних відносин. Раніше в цій роботі був за-

пропонований підхід, що дозволяє комплексно і системно вирішити завдання 

класифікації і формування системи інститутів інформаційного права на основі 

відповідної класифікації інформаційних відносин, що, в свою чергу, дозволяє 

створити умови для проведення відповідної кодифікації інформаційного зако-

нодавства. 

Етап 8. Аналіз інформаційного законодавства на основі проведеної ін-

корпорації і консолідації. Після визначення предмета правового регулювання, 

основних принципів інформаційного права, створення повної науко-

во-обґрунтованої системи класифікації інформаційного законодавства, форму-

вання понятійного апарату інформаційного права, визначення джерел та інсти-

тутів інформаційного права необхідно провести ревізію сучасного стану інфо-

рмаційного законодавства України, тобто практично після створення умов-

но-ідеальної моделі інформаційного права необхідно провести аналіз реального 

стану інформаційного законодавства. Такий аналіз доцільно провести на основі 

проведення інкорпорації та консолідації чинного інформаційного законодавства. 

Проведення інкорпорації та консолідації дозволить створити «очищене» 

нормативно-правове поле інформаційного законодавства, що значно спростить 

реалізацію наступних етапів процесу кодифікації. Після завершення цього етапу 

процесу кодифікації стає можливим власне створення кодифікаційного акту. 

Етап 9. Створення макету кодифікаційного акта (Інформаційного ко-

дексу). Макет Інформаційного кодексу створюється на основі отриманої класи-
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фікації інформаційного законодавства, а також з урахуванням результатів по-

передніх етапів кодифікації. 

Етап 10. Створення загальної частини кодифікаційного акту. 

Етап 11. Створення особливої  частини кодифікаційного акту. 

Етап 12. Переробка або створення спеціальних законів, що відповідають 

інститутам інформаційного права. 

Деякі підходи до визначення особливостей і змісту 9-12 етапів процесу 

кодифікації будуть розкриті в наступних розділах роботи. 

 Макет кодифікаційного акта (Інформаційного кодексу України). По-

передній аналіз інформаційного законодавства України з урахуванням розроб-

леної системи його класифікації дає підстави для формування загальної струк-

тури кодифікаційного акта інформаційного законодавств України в наступному 

вигляді:  загальна частина;  особливі частини;  спеціальні частини або спеціальні 

закони. 

Доцільність такого підходу обґрунтовується тим, що об'єктивно існують 

три типи суспільних відносин в інформаційній сфері, що призводить до фор-

мування трьох типів правових норм, які регулюють ці відносини. 

Перший тип - це загальні правові норми, що регулюють суспільні відносини, 

які пов'язані взагалі з інформацією і з функціонуванням інформаційної інфра-

структури. До них можна віднести правові норми, що: 

– визначають основні права та свободі в інформаційній сфері; 

– визначають основні принципи діяльності в інформаційній сфері; 

– встановлюють загальні права та обов'язки суб'єктів інформаційних та  

інформаційно-інфраструктурних відносин; 

– визначають загальні основи права власності на інформацію; 

– регламентують створення та функціонування системи управління і ре-

гулювання в інформаційній сфері держави; 

– встановлюють основи економічних відносин в інформаційній сфері тощо. 

Правові норми першого типу пропонується розмістити в загальній частині 

Інформаційного кодексу України. 

Другий тип - це правові норми, які носять загальний характер для окремих 
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однорідних груп інформаційних та для інформаційно-інфраструктурних суспі-

льних відносин. До них можна віднести правові норми, що регулюють суспільні 

відносини, пов'язані із: 

– створенням, поширенням, використанням, зберіганням і знищенням 

( утилізацією ) інформації; 

– діяльністю суб'єктів інформаційної інфраструктури; 

– наданням інформаційних послуг і виконанням робіт в інформаційній 

сфері; 

– використанням інформаційних технологій та ресурсів; 

– забезпеченням інформаційної безпеки тощо. 

Правові норми другого типу пропонується розміщувати в особливих час-

тинах Інформаційного кодексу України у відповідних розділах, які присвячені 

регулюванню конкретних множин інформаційних або інформацій-

но-інфраструктурних суспільних відносин. 

Третій тип - це правові норми, які носять спеціальний характер, обумов-

лений особливостями регулювання конкретних інформаційних або інформа-

ційно-інфраструктурних суспільних відносин, наприклад, для: 

– відносин, що мають місце при функціонуванні суб'єктів як елементів ін-

формаційної інфраструктури, тобто пов’язані із створенням юридичної особи та 

її діяльністю, отриманням ліцензій та дозволів, реалізацією нагляду за їх діяль-

ністю, ліквідацією (припиненням діяльності), діяльністю в умовах воєнного 

стану, надзвичайних ситуацій тощо; 

– відносин, що мають місце в процесі надання інформаційних послуг і про- 

ведення робіт, тобто пов’язані із початком надання послуг або проведення робіт, 

з власне процесом надання послуг або проведення робіт, із закінченням надання 

послуг або проведення робіт, з вирішенням суперечок, з оплатою за надані по-

слуги або проведені роботи тощо. 

Правові норми третього типу розміщуються або в спеціальних частинах 

Інформаційного кодексу України у відповідних розділах, які присвячені регу-

люванню інформаційних та інформаційно-інфраструктурних суспільних відно-

син, або в спеціальних законах, відповідно до окремих правових інститутів ін-
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формаційного права. Спеціальні закони, в міру необхідності, можуть створю-

ватись або вдосконалюватись і після створення Інформаційного кодексу Укра-

їни. 

Виходячи з вищесказаного, сформуємо орієнтовний текстовий макет Ін-

формаційного кодексу України. 

 

Інформаційний кодекс України 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Книга перша. 

Розділ 1. Загальні положення 

Глава 1. Основи інформаційного законодавства. 

Глава 2. Гарантії та захист прав і інтересів в інформаційній сфері. 

Глава 3. Об'єкти і суб'єкти інформаційного законодавства. 

Глава 4. Функції держави та її органів в інформаційній сфері. 

 

Розділ 2. Основні положення 

Глава 1. Основні положення про інформацію. 

Глава 2. Основні положення про інформаційну інфраструктуру. 

 

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА 

Книга друга. 

Інформаційні відносини. 

Розділ 1. Оборот інформації. 

Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Створення інформації. 

Глава 3. Поширення інформації. 

Глава 4. Використання інформації. 

Глава 5. Зберігання інформації. 

Глава 6. Знищення інформації. 

 

Розділ 2. Правовий режим інформації. 
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Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Відкрита інформація. 

Глава 3. Інформація з обмеженим доступом. 

Глава 4. Інформація обмеженого використання. 

Глава 5. Право власності на інформацію. 

 

Книга третя. 

Інформаційно-інфраструктурні відносини. 

 

Розділ 1. Суб'єкти інформаційної інфраструктури. 

Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Створення суб'єктів інформаційної інфраструктури. 

Глава 3. Діяльність суб'єктів інформаційної інфраструктури. 

Глава 4. Ліцензування та дозволи на здійснення діяльності суб'єктів інфо-

рмаційної інфраструктури. 

Глава 5. Нагляд за діяльністю суб'єктів інформаційної інфраструктури. 

Глава 6. Ліквідація суб'єктів інформаційної інфраструктури. 

 

Розділ 2. Надання інформаційних послуг і проведення робіт. 

Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Договори на надання послуг або проведення робіт. 

Глава 3. Початок надання послуг або проведення робіт. 

Глава 4. Процес надання послуг або проведення робіт. 

Глава 5. Якість надання послуг або проведення робіт. 

Глава 6. Закінчення надання послуг або проведення робіт. 

Глава 7. Оплата за послуги або роботи. 

Глава 8. Тарифне регулювання. 

Глава 9. Спори. 

Глава 10. Універсальні послуги. 

Глава 11. Електронний документообіг. 

Глава 12. Електронний цифровий підпис. 
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Глава 13. Особливості надання електронних адміністративних послуг. 

Глава 14. Особливості здійснення електронної торгівлі. 

Глава 15. Особливості надання послуг дистанційного навчання. 

Глава 16. Особливості надання послуг телемедицини. 

 

Розділ 3. Виробництво і використання інформаційних технологій, ви-

користання ресурсів. 

Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Основи конкуренції. 

Глава 3. Взаємний доступ до технологій і ресурсів. 

Глава 4. Спільне використання технологій і ресурсів. 

Глава 5. Конкурси на використання технологій і ресурсів. 

 

Книга четверта. 

Інформаційна безпека. 

 

Розділ 1. Забезпечення інформаційної безпеки. 

Глава 1. Загальні положення. 

Глава 2. Забезпечення повноти, своєчасності та достовірності інформації. 

Глава 3. Нейтралізація негативного інформаційного впливу. 

Глава 4. Негативні наслідки функціонування інформаційних технологій. 

Глава 5. Несанкціоноване поширення, використання та знищення інформа-

ції. 

Розділ 2. Захист інформації 

Глава 1. Технічний захист інформації. 

Глава 2. Комп'ютерна безпека. 

Глава 3. Безпека телекомунікаційних мереж. 

Глава 4. Протидія технічним розвідкам. 

 

Звичайно, запропонований макет Інформаційного кодексу може піддава-

тись коригуванню і доповненню. Структура Кодексу побудована таким чином, 
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що є можливість досить легко додавати окремі глави і розділи, а також допов-

нювати і розширювати окремі розділи. Це стає можливим завдяки тому, що 

статті Кодексу мають не наскрізну нумерацію, а нумерацію, що спирається на 

нумерацію розділів і глав таким чином, щоб у кожному розділі нумерація статей 

починалася з одиниці. 

Перший варіант проекту Інформаційного кодексу України у складі Зага-

льної частини та шести розділів Особливої частини, що базується на наукових 

ідеях і положеннях, викладених у різних роботах автора, був запропонований ще 

в 2005 році в роботі, присвяченій дослідженню проблем інформаційного права 

(Баранов О.А. Інформаційне право України: стан, проблеми, перспективи / О.А. 

Баранов. - К.: Видавничий дім " СофтПрес ", 2005. - 316 с. [25]). 

У 2006 році Верховною Радою України на базі цього варіанта проекту Ін-

формаційного кодексу України був розроблений проект модельного Інформа-

ційного кодексу для держав - учасниць СНД, який після двох читань  (обгово-

рення проводилося за участю всіх країн СНД) був прийнятий 03 квітня 2008 року 

[283]. Текст модельного Інформаційного Кодексу для держав - учасниць СНД 

наведено у Додатку А. 

 

Висновки до розділу 3. 

 

3.1.Результати аналізу близько чотирьох тисяч нормативно-правових актів,  

що регулюють суспільні відносини в інформаційній сфері України, свідчать про 

наявність неузгодженості, суперечливості, незавершеності у виданих   правових  

актах, а також про наявність правових норм, що дублюють одна одну, про різ-

ночитання у використанні однакових термінів тощо. Однією з причин такого 

стану є недосконалість системи класифікації норм інформаційного права, в тому 

числі офіційного Класифікатора галузей законодавства України. 

3.2. Отримало подальше вдосконалення положення про необхідність про-

ведення робіт із систематики інформаційного права та законодавства.  

Метою систематики норм інформаційного права є: створення єдиної і не-

суперечливої системи класифікації норм і нормативно-правових актів; стабілі-
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зація інформаційного законодавства; виключення наявних прогалин, супереч-

ностей і дублювання правових норм; однакове використання основних термінів, 

підвищення ефективності правотворчої і правозастосовної діяльності в галузі 

інформаційного права тощо. 

3.3. Вперше розроблено метод матричного представлення інформаційних та 

інформаційно-інфраструктурних відносин та побудови системи їх класифікації, 

які дозволяють: адаптивно змінювати систему класифікації правових відносин і 

наочно її відображати; оперативно і наочно проводити аналіз існуючого інфор-

маційного законодавства; на системному рівні визначати проблеми правового 

регулювання в інформаційній сфері; раціоналізувати процес синтезу правових 

норм в галузі інформаційного права; підвищити ефективність процесу створення 

і застосування інформаційного законодавства. 

Запропонований метод матричного представлення та побудови системи 

класифікації суспільних (інформаційних та інформаційно-інфраструктурних) 

відносин має загальнотеоретичне значення для юридичної науки, так як може 

бути використаний у різних галузях права. 

3.4. Отримало подальше вдосконалення положення про необхідність як 

оновлення доктринальних підходів до формування інформаційного законодав-

ства України, так і  наповнення новим змістом його норм, а також положення про 

те, що лише кодифікація містять у собі необхідний потенціал для генерації но-

вого підходу до  удосконалення правового регулювання в інформаційній сфері, 

яке обумовлено масштабними завданнями розвитку інформаційного суспільства 

в Україні. 

3.5. У кодифікації існує проблема розвитку системних підходів до визна-

чення основних напрямів і сутності кодифікаційної роботи, її ідеологічних і 

методологічних основ. Це повною мірою відноситься і до кодифікації інформа-

ційного законодавства. 

3.6. Вдосконалено дефініцію терміну «кодифікація інформаційного зако-

нодавства» як такий вид систематизації, у процесі якої з метою приведення 

нормативно-правових актів до єдиної юридичної сили, усунення прогалин у 

правовому регулюванні, виключення застарілих і створення нових норм, що 
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відповідають вимогам сучасного і майбутнього суспільного життя, проводиться 

корінна як зовнішня, так і внутрішня переробка інформаційного законодавства 

шляхом його заміни на новий кодифікаційний акт. 

3.7. Запропонована структура принципів, які необхідно покласти в основу 

процесу кодифікації інформаційного законодавства та які об’єднуються в  на-

ступні групи: системні, специфічні і техніко-юридичні. В якості специфічних 

принципів запропоновано використання принципів інформаційного права, роз-

роблених в другому розділі цієї роботи. 

Вперше запропонована група техніко-юридичних принципів кодифікації, 

які дозволяють визначити  технологічні, в юридичному сенсі, основи її прове-

дення та побудови кодифікаційного акту, сформулювати певні вимоги до про-

цесу кодифікації. 

3.8. Вперше розроблена система етапів кодифікації інформаційного зако-

нодавства, яка охоплює етапи від визначення мети кодифікації до етапу розро-

блення або вдосконалення спеціальних законів. Крім того, обґрунтовано зміст 

кожного етапу кодифікації, що дозволяє забезпечити системну організацію ро-

боти значної кількості фахівців як юристів, так і професіоналів із прикладних 

сфер всіх сегментів інформаційної сфери. 

3.9. Вперше запропонована складна мета кодифікації інформаційного за-

конодавства, яка включає соціальні, правові та техніко-юридичні складові. За-

пропоновані в роботі формулювання соціальних, правових і техніко-юридичних 

цілей кодифікації є вичерпними і системними та дозволяють забезпечити нау-

ково обґрунтований, системний розвиток інформаційного права та законодав-

ства. 

3.10. Вперше запропонована структура кодифікаційного акту інформацій-

ного законодавства, що включає Інформаційний кодекс, який складається із за-

гальної та особливої частин, а також сукупність спеціальних законів. 

Дана структура дозволяє Інформаційному кодексу виконати функцію пос-

тійної частини інформаційного законодавства, який в першу чергу зафіксував би 

предмет правового регулювання інформаційного права, встановив принципи 

правового регулювання в інформаційній сфері, сформував систему основних 
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інститутів та термінологічну систему, а також містив би детальний опис регу-

лювання основних системоутворюючих правовідносин як у процесі обороту 

інформації, так і в процесі забезпечення її обороту. 

Спеціальні закони в інформаційному законодавстві повинні створювати 

правове поле, відповідне основним інститутам інформаційного права. Саме в 

спеціальних законах повинні бути зосереджені норми правового регулювання 

тих сегментів інформаційної сфери, які найбільше схильні до динамічних змін. 

Такий підхід дозволить забезпечити здатність інформаційному законодав-

ству, що постійно розвивається, закріпити свою внутрішню основу і в умовах 

розвитку, перманентних змін та вдосконалення забезпечити його необхідну ва-

ріативність. 

3.11. Запропонована структура Інформаційного кодексу відображає викла-

дені в роботі погляди на зміст предмету, систему принципів та інститутів ін-

формаційного права і побудована таким чином, щоб мати можливість досить 

легко доповнювати і розширювати окремі глави, а також додавати цілком окремі 

глави та розділи. 

3.12. Обґрунтованість розроблених положень із класифікації норм інфор-

маційного права та кодифікації інформаційного законодавства підтверджується 

прийняттям Модельного інформаційного кодексу для держав - учасниць СНД, 

проект якого був розроблений на їх основі. 
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РОЗДІЛ 4.                                                                                                                         

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ 

 

4.1. Сучасні правові підходи до ліцензування діяльності з урахуванням 

процесів конвергенції та цифровізації технологій     

  

Правові доктрини держав у частині регулювання інформаційних відносин 

зазнавали змін  згідно з тими змінами, які відбувалися як у світі, так і в окремих 

державах відносно системи поглядів на розвиток інформаційної сфери та ін-

формаційної інфраструктури. Але основний тренд цих змін формується під 

впливом двох системних факторів: демократизації суспільного і міжнародного 

життя та збільшення негативних наслідків реалізації інформаційних загроз. Ці 

два фактори істотно впливають на формування правових підходів визначення 

процедури допуску до діяльності в інформаційній сфері. У правових системах 

різних країн набули поширення два основні методи допуску до діяльності в ін-

формаційній сфері: ліцензування і дозвіл. При цьому дозвільна система може 

будуватися на основі одного з двох принципів: реєстраційного та повідомного. 

У різних державах реалізовані різні підходи до визначення процедури до-

пуску до діяльності в інформаційній сфері, які визначають зміст організацій-

но-правової моделі, що фіксує ті чи інші обсяги, широту і жорсткість регулю-

вання, а, отже, і зміст обмежень діяльності суб'єктів інформаційної сфери. На-

приклад, модель, реалізована в США, традиційно містить мінімум обмежень. 

Схожа модель реалізована також в Англії, в якій, наприклад, відсутній закон про 

пресу. Протилежний підхід демонструє французька модель, яка визначає права і 

відповідальність засобів масової інформації та передбачає чіткі правові меха-

нізми їх функціонування. В ЄС не формується системне всеохоплююче  зако-

нодавче регулювання діяльності ЗМІ. Право ЄС сконцентровано на локальних 

питаннях, але, які мають системоутворюючий характер, – на конкуренції, плю-

ралізмі та економічних питаннях, а також на питаннях реального забезпечення 

прав людини в інформаційній сфері. Тим не менш, в Європейському союзі пи-
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танням  визначення правової політики щодо ліцензування та дозволів на про-

ведення діяльності в інформаційній сфері приділяється велика увага. Особливо 

це стосується ЗМІ та сфери застосування нових комп'ютерних технологій, зок-

рема, використання інтернет -технологій. 

Міжнародне право останніх років, що присвячене правовому регулюванню 

відносин в інформаційній сфері, все більше тяжіє до зменшення ролі державного 

регулювання та все більше віддає перевагу ринковим механізмам (лібералізація, 

конкуренція тощо), а також механізмам саморегулювання в окремих сегментах 

інформаційної сфери. 

Аналіз міжнародного і національних законодавств дає можливість виділити 

серед основних механізмів регулювання діяльності суб'єктів інформаційної ін-

фраструктури наступні: механізми допуску до діяльності (дозволу чи ліцензії), 

регулювання поточної діяльності, нагляду за виконанням вимог законодавства 

суб'єктами інформаційної інфраструктури. 

Світовий досвід свідчить про те, що зміст політики дозволів і ліцензування 

діяльності суб'єктів інформаційної сфери відіграє важливу роль у розвитку ін-

формаційних процесів, у задоволенні інформаційних потреб усього суспільства. 

Дуже багато факторів впливають на зміст цієї політики і саме безпосереднє – 

інформаційна політика, спрямованість якої, в свою чергу, насамперед, залежить 

від внутрішньополітичного і зовнішньополітичного векторів розвитку тієї чи 

іншої країни. Зовнішньополітичні питання мають значний вплив на розвиток 

інформаційної сфери з двох причин: 

– інформаційні процеси все більше набувають транскордонний характер, 

який має в якійсь частині навіть глобальні риси, що зовсім не применшує лока-

льних факторів розвитку інформаційної сфери; 

– національні сегменти інформаційної інфраструктури, які забезпечують 

оборот інформації, особливо її поширення, все більше потребують гармонізо-

ваного функціонування один з одним (у контексті взаємодії з аналогічними се-

гментами інших держав), як в технологічному аспекті, так і у правовому. 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства правовий інсти-

тут дозволів і ліцензування діяльності суб'єктів інформаційної сфери є одним із 
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ключових факторів у питанні стимулювання впровадження і використання пе-

редових технологій поширення інформації, нейтралізації можливих негативних 

наслідків використання інформаційних технологій. 

Еволюція інституту ліцензування в інформаційній сфері. Засоби масової 

інформації історично виникли як один з інструментів урядової політики. Такі 

відомі державні діячі, як Цезар [279], Петро I [225] і Наполеон [427], розуміючи 

виняткові можливості тодішніх «засобів масової інформації» у формуванні сус-

пільної думки при проведенні в життя політики держави, самим безпосереднім 

чином впливали на створення і формування «редакційної політики» газет того 

часу. Намагаючись максимально довго зберегти свою монополію на ЗМІ, дер-

жави з самого початку створювали системи правової регламентації створення і 

функціонування ЗМІ. У більш ранні періоди значиму роль у формуванні інфо-

рмаційної політики щодо ЗМІ відігравала цензура. Завдяки механізму цензури 

правлячі кола намагалися організовувати дозований доступ широких верств 

населення до інформації. З ростом демократичних тенденцій у розвитку суспі-

льства відбувається відмирання функцій цензури і на зміну їм приходить ін-

ститут дозволів створення друкованих ЗМІ. Особливо інтенсивно цей процес 

став розвиватися в середині минулого століття після прийняття Загальної де-

кларації прав людини [483], Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права [541], Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [502]. 

Винахід в минулому столітті радіо та телебачення призвело до появи ще 

більш впливових видів ЗМІ. Перші радіостанції та студії телевізійного мовлення 

були, як правило, державними. Однак технічний прогрес дозволив досить шви-

дко залучити в цю сферу приватний капітал. З появою недержавних електронних 

ЗМІ з'явилась необхідність у публічній правової регламентації допуску до цієї 

діяльності. Крім позитивних факторів результатів діяльності електронних ЗМІ 

стали спостерігатися і негативні, обумовлені фактором масштабності та опера-

тивності інформаційного впливу на населення держав. Разом з тим, електронні 

ЗМІ мали ще й властивість транскордонності, тобто коли передачі мовників 

одних країн могли прийматися в сусідніх країнах. Тому одна з перших конвенцій 
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у галузі радіомовлення - це «Міжнародна конвенція про використання радіо-

мовлення в інтересах миру», підписана 28 країнами в 1936 році [540], СРСР 

приєдналася до неї в 1982 році. 

Ця Конвенція була розроблена і підписана низкою держав, виходячи з ро-

зуміння високого ступеня впливу масової інформації, яке чинилося на населення 

країн за допомогою трансляції тих чи інших радіопередач, а також із розуміння 

необхідності зміцнення взаєморозуміння між народами. Прийняттям цієї Кон-

венції найбільш розвинені держави поклали початок для створення міжнарод-

но-правового механізму регулювання дій держав з припинення поширення за 

допомогою радіотехнологій інформації, що здатна завдати шкоди міждержавним 

відносинам. У цій Конвенції викладено критерії визначення інформації, яка 

може завдати шкоди «хорошому міжнародному взаєморозумінню». 

Про високий ступінь опрацювання цих критеріїв свідчить той факт, що 

практично аналогічні за змістом формулювання увійшли в тексти Загальної де-

кларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Таким чином, вже до середини минулого століття світове співтовариство 

розробило основи міжнародно-правових механізмів, які були покликані ство-

рювати правові бар'єри на шляху поширення шкідливої  інформації шляхом 

взяття державами на себе зобов'язань негайного припинення роботи мовників 

своєї юрисдикції у відповідь на обґрунтовану вимогу іншої сторони. 

Історично держави завжди контролювали питання допуску до діяльності у 

сфері зв'язку (електрозв'язку, радіозв'язку, телекомунікацій). Причини необхід-

ності введення такого контролю історично були різними: від необхідності за-

безпечення національної безпеки до забезпечення конкуренції на ринку та за-

хисту прав споживачів. 

В історичному контексті процес ліцензування мав кілька етапів розвитку. 

На підставі вивчення різних оглядових матеріалів [228, 229, 461, 596] можна 

запропонувати наступну узагальнену модель розвитку та класифікації процесу 

ліцензування в телекомунікаціях. Спочатку дозволи на діяльність в інформа-

ційній сфері, зокрема в галузі зв'язку, з'явилися як акти індивідуальної дії, в яких 
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описувалися цілі діяльності суб'єкта інформаційної діяльності, його права та 

обов'язки, умови здійснення діяльності. Умовно таку модель регулювання мо-

жна назвати « індивідуальним» регулюванням. 

Згодом в процесі накопичення правової та професійної практики, розши-

рення інформаційного ринку стали з'являтися нормативно-правові акти загаль-

ної дії, в яких викладалися найзагальніші вимоги (рамкові) до системи дозволів 

(ліцензування). А вже в індивідуальних ліцензійних документах докладно опи-

сувалися індивідуальні вимоги до ліцензіатів щодо кваліфікації персоналу, те-

хнологій, що використовуються, порядку та етапності впровадження технологій, 

вимог до показників якості надання послуг і багато іншого. Цю модель ліцен-

зування можна назвати «індивідуально-загальним» регулюванням з урахуван-

ням того, що основна частка регламентуючих правил була зосереджена в інди-

відуальних ліцензіях. 

З виникненням необхідності розвитку конкуренції індивідуальні вимоги 

скорочуються, спрощуються і максимально конкретизуються. Інші ж «індиві-

дуальні» вимоги набувають характеру загальних і є однаковими для всіх. Це 

дозволило спростити процедуру ліцензування, зробити її більш прозорою і пі-

двищити конкурентні умови здійснення діяльності в інформаційній сфері. Таку 

модель регулювання можна назвати «загально-індивідуальною». У цій моделі 

регулювання все ще зберігається принцип дозвільної системи допуску до дія-

льності в інформаційній сфері, який був покладений в основу всієї процедури 

ліцензування: ліцензіат зобов'язаний надавати конкретні послуги в певному 

вигляді та з певним змістом або з використанням конкретних технологій. Проте 

процеси конвергенції, які мають місце в технологіях, послугах і пристроях, 

особливо у кінцевих, призводять до нагальної необхідності перегляду парадигми 

правого регулювання ліцензування в інформаційній сфері, яка стала б макси-

мально нейтральною як до інформаційних технологій, так і до змісту інформа-

ційних послуг. 

Тому сучасна тенденція полягає в ще більшому спрощенні процедур ліце-

нзування шляхом впровадження процедури видачі генеральних (загальних) до-

зволів, дія яких поширюється на один або декілька секторів інформаційної сфери, 
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зокрема, на кілька секторів телекомунікацій. Таким чином, мова йде про те, що 

одна ліцензія або дозвіл поширюється на декілька видів телекомунікаційної ді-

яльності. А в деяких секторах інформаційної сфери діяльність дозволяється 

взагалі на основі повідомного принципу. При цьому регуляторний орган має 

право втручатися в діяльність суб'єкта інформаційної діяльності або з ініціативи 

регулятора відповідно до звітів операторів, або реагуючи на скаргу споживачів 

тільки в конкретних випадках порушення законодавчих вимог. Такий гнучкий 

підхід цілком адекватний сучасним умовам, які характеризуються високою ди-

намікою змін як інформаційних технологій, складу та якості інформаційних 

послуг, так і бізнес–моделей, що використовуються. Ця модель регулювання 

може бути названа моделлю «загального дозволу». 

На малюнку 4.1 наведено схематичне зображення етапів еволюційного ро-

звитку моделі дозволів в інформаційній сфері і трендів лібералізації систем до-

зволів. 

Таким чином, інститути дозволів і ліцензування в інформаційній сфері ди-

намічно розвиваються під впливом демократичних змін у суспільному та між-

народному житті, вибухоподібного розширення попиту на інформацію та ін-

формаційні послуги, революційних змін в інформаційних технологіях, розши-

рення процесів конвергенції. З урахуванням посилення процесів глобалізації в 

інформаційній сфері, підвищення інформаційної відкритості країн актуальною 

стає проблема удосконалення національного інформаційного законодавства, 

зокрема, у сфері надання дозволів та ліцензування діяльності суб'єктів інфор-

маційної інфраструктури. Основним напрямом такого вдосконалення має стати 

його гармонізація з міжнародним інформаційним правом з метою забезпечення 

відкритості, прозорості, рівноправності та конкуренції  процедур ліцензування, в 

підсумку, рівноправності та конкурентної діяльності суб'єктів в інформаційній 

сфері. 

Природа діяльності регуляторних державних органів у процесі ліцензу-

вання носить характер адміністративної діяльності, тобто діяльності, пов'язаної 

із здійсненням виконавчих і розпорядчих  функцій, якими ці органи наділені на 

підставі закону. У літературі поступово закріплюється точка зору щодо викори- 
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стання  у відношенні до таких державних органів терміна «публічна адмініст-

рація» [5, 8]. Це не проста зміна терміна, а зміна правої доктрини в частині ро-

зуміння ролі та значення адміністративних органів управління (органів держа-

вного управління) у процесі надання адміністративних послуг. При цьому про-

понується адміністративне право сприймати як право, яке регулює, зокрема, 

різноманітні відносини між державними публічними адміністраціями та при-

ватними особами з метою забезпечення необхідних умов для ефективної реалі-

зації притаманних громадянам прав, свобод і законних інтересів. 

Такий підхід повністю збігається зі сформованою в Європейському Союзі 

нормативною базою в цій сфері правового регулювання. Для правових систем 

пострадянських держав, у тому числі й України, введення дефініції «адмініст-

ративна послуга» є новим явищем [6, 289], яке відображає фактично сформовану 

ситуацію в суспільстві. 

Проведений автором аналіз сучасної ситуації [26], яка склалася в галузі 

регулювання дозволів і ліцензування діяльності в інформаційній сфері України, 

дозволяє зробити висновок про те, що українське законодавство не повною мі-

рою відповідає міжнародним правовим актам, що визначають регулювання по-

дібних правовідносин, а також правовідносин, що пов'язані з наданням адміні-

стративних послуг. Тому актуальним є питання вдосконалення українського 

законодавства в частині регулювання дозволів і ліцензування діяльності в ін-

формаційній сфері на основі гармонізації з міжнародним правом, насамперед, з 

європейським. 

Ліцензування мовлення. Досліджуючи сучасний стан системи ліцензу-

вання мовлення в Росії, А.Г. Ріхтер вважає, що її слід змінити, так як вона ба-

зується на системі двох ліцензій (на мовлення та на частоту) [576]. Такої ж точки 

зору дотримується В.В. Борискін, стверджуючи, що необхідні серйозні зміни в 

нормативно-правових актах, що регламентують процедури реєстрації та ліцен-

зування мовлення, щоб змінити їх формально дозвільну сутність [96]. У цілому 

можна погодитися з висновком Ю.А. Волошко і поширити його на всю правову 

проблематику мовлення. Мова йде про те, що, незважаючи на імплементацію 

переважної більшості міжнародних документів, конвенцій і договорів у зако-
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нодавство України, правове регулювання безпосереднього телевізійного мов-

лення на національному рівні є обмеженим і потребує суттєвого вдосконалення 

[123]. Деякі дослідники, наприклад Н.М. Ільченко, обґрунтовують необхідність 

подальших досліджень (модернізації) механізмів регулювання телерадіомов-

лення наявністю якісних змін у розвитку галузі: конвергенцією засобів комуні-

кації та глобалізацією інформаційного простору [193]. 

У сучасних умовах першочерговим завданням для України є гармонізація 

законодавства про мовлення з європейським нормативним полем. Основна теза 

європейської правової політики в інформаційній сфері – створення системи 

правових гарантій існування широкого кола незалежних і автономних ЗМІ (Ре-

комендація Комітету Міністрів державам-членам «Про  незалежність і функції 

регулюючих органів у мовному секторі») [573]. При цьому важливо забезпечити 

відповідне зважене регулювання сектора мовлення таким чином, щоб, з одного 

боку, гарантувати свободу діяльності ЗМІ, а з іншого – знайти баланс цієї сво-

боди із законними правами та інтересами інших суб'єктів суспільного і полі-

тичного життя суспільства [573]. У цих же Рекомендаціях зазначається, що 

умови і критерії видання та продовження дії ліцензій на мовлення мають бути 

чітко встановлені законодавством. Застосовувати їх треба відкрито, прозоро і 

неупереджено. 

В основі необхідності наявності ефективного правового механізму дозволів 

(ліцензування ) у сфері мовлення лежать кілька факторів: 

– забезпечення всього населення аудіовізуальними послугами (телерадіо-

мовленням) [574]; 

– забезпечення плюралізму та прозорості засобів масової інформації, а та-

кож їх різноманітності з належним урахуванням інтересів регіонів і меншин 

[574]; 

– право індивіда мати доступ до теле- і радіомовлення в принципі, однак за 

умови збереження контролю за якістю та за наявності ефірного часу [574]; 

– наявність загрози зниження якості мовлення в частині насиченості про-

світницькими та культурними програмами [574]; 

– боротьба з  поширенням  інформації,  яка  підбурює до расової ненависті,  
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ксенофобії, антисемітизму та всіх форм нетерпимості, пропагує жорстокість і 

насильство, закликає до порушення територіальної цілісності або громадського 

порядку, завдає шкоди здоров'ю і моралі, репутації або правам людей; 

– обмеженість радіочастотного ресурсу, що  використовується у цілях мо-

влення. 

Законом України «Про телебачення і радіомовлення» визначено, що ліце-

нзування в області мовлення здійснюється Національною радою України з пи-

тань телебачення і радіомовлення [531]. У статті 3 Закону України «Про Наці-

ональну раду України з питань телебачення і радіомовлення» йдеться про те, що 

діяльність Національної ради ґрунтується на принципах законності, незалеж-

ності, об'єктивності, прозорості, доступності для громадськості, врахування 

культурної, ідеологічної та політичної розмаїтості в суспільстві, врахування за-

гальновизнаних міжнародних норм і стандартів у галузі телерадіомовлення, 

повноти і всебічного розгляду питань та обґрунтованості прийнятих рішень 

[524]. На жаль, законодавець не розкрив змісту цих принципів, тому вони мо-

жуть досить вільно тлумачитися, що не сприяє створенню умов для ефективної 

діяльності Національної ради. 

Ми бачимо збіг деяких принципів українського закону з європейськими 

рекомендаціями. З іншого боку, український закон не містить частину принципів, 

які є в європейських рекомендаціях та які відіграють важливе значення при ор-

ганізації ефективного ліцензування. Це стосується принципів рівності, пропор-

ційності, юридичної визначеності, участі, поваги приватного життя. 

Проведемо аналіз українського законодавства на предмет його відповідно-

сті до європейських нормативних документів в частині ліцензування мовлення. 

У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (далі - Закон) наве-

дено достатньо багато дефініцій, що саме по собі позитивно, так як значно 

спрощує правозастосування. Але, на наш погляд, зміст визначень деяких із тер-

мінів привносить труднощі в правозастосовну практику. Логіко-семантичний 

аналіз змісту основних дефініцій цього Закону свідчить про наступне [66]. 

У дефініції терміна «мовлення» використання терміна «комплектування» є 

зайвим, а замість  терміна  «технічні  засоби телекомунікацій» слід використову- 
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вати термін «телекомунікаційні мережі». 

У цілому, термін «телебачення» визначає телебачення як процес, що вно-

сить неоднозначність із використанням терміна «мовлення». У контексті Закону 

доцільно говорити про телебачення, як про інформаційну систему, про що сві-

дчить зміст численних його статей. А термін «мовлення» ніс би навантаження 

визначення процесу в телебаченні, пов'язаного із створенням програм та їх по-

ширенням. У цьому випадку визначення терміна «телебачення» могло б бути 

таким: телебачення - організована сукупність підприємств, підрозділів і фахі-

вців, комплексу організаційно-технічних заходів, інформаційних технологій та 

інформаційних ресурсів, призначених для забезпечення телевізійного мовлення. 

Логіко-семантичний і юридичний аналіз змісту дефініції терміна «ліцензія 

на мовлення» спільно з терміном «мовлення» дозволяє зробити висновок про те, 

що законодавець фактично встановив правовий режим регулювання доступу до 

творчої професії. Так, у визначенні терміна «мовлення» вказується, що «мов-

лення – створення (комплектування та/або пакетування)... програм, пакетів 

програм, передач...». Отже, термін «передача» в цьому контексті означає зміс-

товно завершену частину програми (телерадіопрограми), яка має відповідну 

назву, обсяг трансляції, авторський знак, може бути використана незалежно від 

інших частин програми і розглядається як цілісний інформаційний продукт. 

Таким чином, законодавець визначив, що діяльність зі створення інформацій-

ного продукту має ліцензуватися. 

Більше того, законодавець, визначаючи термін «програма (телерадіопрог-

рама)» як об'єднану єдиною творчою концепцією сукупність передач (телера-

діопередач), що має постійну назву і транслюється телерадіоорганізацією від-

повідно до певної сітки мовлення, стверджує, що програми складаються тільки з 

інформаційних продуктів. Тим самим він зарахував до інформаційних продуктів 

кінофільми і телевізійні фільми, а значить, визначив, що їх створення підлягає 

правовій регламентації через ліцензування Національною радою. У той же час 

відомо, що питання регулювання створення фільмів належать до юрисдикції 

Закону України «Про кінематографію» [519]. 

Українське законодавство створення інформації відносить до інтелектуаль- 
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ної, творчої роботи (наприклад, Закон України «Про науково-технічну інфор-

мацію»). У статті 54 Конституції України проголошується свобода літературної, 

художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, 

авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з 

різними видами інтелектуальної діяльності. Інша стаття Конституції України (ст. 

34) встановлює ще більш загальний вид свобод: «Кожному гарантується право 

на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань». 

Отже, з урахуванням того, що Закон визначає програми лише як сукупність 

передач з метою приведення норм цього Закону у відповідність із Конституцією 

України, необхідно виключити з визначення терміна «мовлення» поняття 

«створення» і «передача». 

Таким чином, терміни «мовлення», «телебачення», «ліцензія на мовлення» 

підлягають перегляду з точки зору приведення їх у відповідність із чинним за-

конодавством. 

Крім того, аналогічному аналізу з подальшим корегуванням підлягають такі 

терміни: «аудіовізуальна інформація», «аудіовізуальний твір», «аудіовізуальний 

засіб масової інформації», «будинкова розподільна мережа», «власник телера-

діоорганізації», «канал мовлення», «канал мовлення багатоканальної телемере-

жі», «ліцензія провайдера програмної послуги», «ліцензування мовлення», «на-

ціональний аудіовізуальний пакет програм», «провайдер програмної послуги» 

тощо. 

План розвитку національного телерадіоінформаційного простору. Ос-

новним нормативно-правовим документом, що регламентує розвиток мовлення 

в країні, є План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, 

який розробляється і затверджується Національною радою. З одного боку, за-

конодавець не дав визначення терміна «національний телерадіоінформаційний 

простір», а з іншого - цей термін не є чимось само собою зрозумілим. Тому 

представляється складним з правової точки зору оцінити відповідність змісту 

Плану розвитку законодавству, оскільки в останньому не використовується те-

рмін «національного телерадіоінформаційного простору». 

При уважному розгляді  виявляється,  що  Національна рада практично са- 
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мостійно формує технічну та технологічну інфраструктуру телерадіомовлення, 

реально формує умови для забезпечення технічного покриття мовленням тери-

торії країни. А це в умовах конвергенції технологій, у тому числі і технологій 

поширення інформаційних продуктів (аудіовізуальної інформації), представля-

ється таким, що виходить  за межі компетенції регуляторного органу в галузі 

телебачення. Можна досить твердо стверджувати, що План розвитку, по суті, є 

загальнодержавною міжвідомчої програмою розвитку всієї системи телерадіо-

мовлення в країні. 

Тому, виходячи з положень Конституції України і законодавства, доцільно 

змінити правовий порядок розробки, затвердження та виконання Плану розвитку 

телерадіоінформаційної сфери. При цьому необхідно мати на увазі таке: 

– виходячи з комплексності завдань, високої значимості діяльності ЗМІ, 

координуючим органом щодо складання та виконання Плану розвитку повинен 

виступати Кабінет Міністрів України; 

– План розвитку - державна політика в телеінформаційної сфері; 

– виконавці Плану розвитку - сукупність державних органів влади в межах 

своєї компетенції; 

– незалежний регулюючий орган в галузі телерадіомовлення має компете-

нцію тільки виконання державної політики в рамках своїх регуляторних пов-

новажень. 

Транспарентність як умова забезпечення плюралізму. Виходячи з не-

обхідності імплементації принципу об'єктивності, доцільно переглянути по-

ложення статей Закону, які регламентують зміст документів, що подаються на 

конкурс для отримання ліцензії на мовлення. Формулювання типу «... тощо» 

(підпункт б) пункту 2 ст. 24 Закону) є неприпустимими в нормах закону, що 

регламентують надання відомостей, які згодом можуть бути використані для 

оцінки конкурсних пропозицій. Рекомендується формулювати чіткі, однозначні 

та вичерпні вимоги до складу та форми інформації, що надається на конкурс. 

Європейське співтовариство дуже уважно ставиться до питання забезпе-

чення максимальної прозорості діяльності ЗМІ, в тому числі і мовлення, і пос-

лідовно, у багатьох нормативних документах звертається до цієї проблеми [185, 
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552, 567]. У Рекомендаціях Комітету Міністрів (1994р.) говориться про те, що 

прозорість ЗМІ під час виконання процедур ліцензування мовлення може бути 

гарантована включенням до національного законодавства положень, які зобо-

в'язують претендентів на ліцензії надавати регуляторним органам відомості в 

широкому діапазоні даних, але чітко конкретизованих. 

Тому в роботах автора було обґрунтовано твердження про те, що з метою 

забезпечення транспарентності, як умови забезпечення плюралізму необ-

хідно внести доповнення до Закону з урахуванням положень європейських Ре-

комендацій, з одного боку, в частині регламентації змісту наданої інформації про 

засновників, власника телерадіоорганізації, про особистий склад керівних і на-

глядових органів телерадіоорганізацій, а з іншого боку - в частині покладення на 

Національну раду обов'язків щодо проведення попередніх досліджень питань 

концентрації (монополії) телерадіоорганізацій з подальшою передачею виснов-

ків до Антимонопольного комітету [26, 66]. 

Процедури ліцензування. При підведенні підсумків конкурсних процедур 

на отримання ліцензії на мовлення, крім принципу об'єктивності, необхідна ім-

плементація принципів прозорості, рівності та участі. 

Аналізуючи ситуацію з телерадіомовленням в Російській Федерації, Г.Ю. 

Арапова вважає, що актуальність та необхідність дослідження питань телера-

діомовлення обумовлена тим, що ці ліцензійні процедури, навіть порівняно з 

іншими адміністративними сферами, відрізняються крайньою непрозорістю, 

можливістю створення непереборних перешкод мовникам з боку держави [263]. 

Ситуація в Україні характеризується приблизно таким же станом. Законо-

давець встановив, що рішення про переможця конкурсу та про видачу ліцензії 

приймається Національною радою в місячний термін після завершення прийому 

заяв на отримання ліцензії. При цьому Національна рада надає перевагу телера-

діоорганізації, яка здатна краще за всіх виконати ряд критеріїв, визначених у 

ст.25 Закону. Одночасно Законом надано повноваження Національній раді з 

розширення переліку критеріїв за умови їх публічного оголошення для кожного 

конкурсу. 

Розмитість і нечіткість критеріїв, визначених у ст. 25 Закону, наприклад та- 
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ких, як «здатність найкраще забезпечити виконання конкурсних умов» або 

«перевага у фінансово-економічних і професійно-технічних можливостях теле-

радіомовлення», не дозволяють здійснити об'єктивну порівняльну оцінку між 

кількома претендентами на отримання ліцензії, що створює основи для виник-

нення ризику прийняття необ'єктивних рішень. Яскравим прикладом, що підт-

верджує це твердження, є результати проведення конкурсу, який був оголоше-

ний 29.03.2007 р., на отримання ліцензії на мовлення з використанням 26 ТВК у 

м. Ульяновка Кіровоградської області [26]. 

Таким чином, положення Закону України «Про телебачення і радіомов-

лення» в частині організації проведення конкурсу на отримання ліцензії на мо-

влення також вимагають гармонізації з європейським законодавством. 

У віддаленій перспективі слід прислухатися до думки А.Г. Ріхтера про те, 

що цифрове телебачення та Інтернет поставили під сумнів не тільки справедли-

вість для нинішнього етапу розвитку нових технологій концепції обмеженого 

частотного ресурсу, а й саме право держави займатися ліцензуванням мовлення 

[575]. 

Нижче будуть викладені пропозиції щодо вдосконалення національного 

законодавства. Слід зауважити, що, як у цьому випадку, так і в інших випадках, 

формування таких пропозицій буде ґрунтуватися на результатах досліджень, 

отриманих раніше в цій роботі та інших роботах автора, особливо це стосується 

системи принципів інформаційного права [52, 66]. 

Таким чином, виходячи з цілей гармонізації з європейським правовим по-

лем, загальні рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства у 

сфері ліцензування телерадіоорганізацій і забезпечення транспарентності зво-

дяться до наступного. 

I. Законодавчо сформувати процес ліцензування як процес надання адміні-

стративних послуг, для чого необхідно: 

1. Визначити принципи реалізації процесу надання адміністративних пос-

луг (ліцензування), враховуючи положення рекомендацій Комітету Міністрів 

державам - членам «Про належне адміністрування» 2007 року [627], розкрити їх 

зміст. 
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2. Сформулювати правові норми, що визначають зміст процедур ліцензу-

вання та кореспондуються із принципами міжнародного права. 

II. Провести систематизацію національного законодавства та гармонізацію з 

міжнародним правом у частині основних дефініцій термінів, які використову-

ються у сфері правового регулювання ліцензування телерадіоорганізацій, для 

чого необхідно: 

1. Визначити з урахуванням законодавчої бази та на основі формальної ло-

гіки дефініції таких базових термінів як «мовлення», «телебачення», «ліцензія на 

мовлення» тощо. 

2. З урахуванням даних базових дефініцій дати уточнення визначення для 

таких термінів як: «аудіовізуальна інформація», «аудіовізуальний твір», «аудіо-

візуальний засіб масової інформації», «будинкова розподільна мережа», «влас-

ник телерадіоорганізації», «канал мовлення», «канал мовлення багатоканальної 

телемережі», «ліцензія провайдера програмної послуги», «ліцензування мов-

лення», «національний аудіовізуальний пакет програм», «провайдер програмної 

послуги» тощо. 

3. Оптимізувати кількість дефініцій, обмежившись лише тими, які необхідні 

для цілей правового регулювання діяльності в галузі мовлення. 

III. Законодавчо сформулювати основні пріоритети системи ліцензування 

відповідно до сучасних світових і європейських тенденцій. 

IV. Переглянути правовий статус Плану розвитку телерадіоінформаційної 

сфери, порядок його розробки, затвердження, виконання та звітності щодо його 

виконання, для чого необхідно: 

1. Дати визначення Плану розвитку як плану розвитку телерадіоінформа-

ційної сфери, яке повинно відповідати законодавству та сучасним тенденціям 

розвитку інформаційної сфери. 

2. Визначити правовий статус Плану розвитку як загальнодержавного плану, 

що визначає державну політику розвитку телерадіоінформаційної сфери. 

3. Визначити повноваження державних органів щодо участі у формуванні, 

прийнятті та виконанні Плану розвитку відповідно до компетенції. 
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4. Визначити основні повноваження незалежного регулюючого органу у 

сфері телерадіомовлення в частині реалізації державної політики у рамках Плану 

розвитку виключно в контексті регуляторних функцій. 

5. Координуючим органом з виконання Плану розвитку визначити Кабінет 

Міністрів України. 

V. Створити правові механізми забезпечення транспарентності, для чого 

необхідно: 

1. Визначити перелік і склад відомостей, вимоги до їх змісту та оформлення, 

терміни первинного подання для отримання ліцензії та подальшої актуалізації, 

які надаються незалежному регулюючому органу з метою інформування: 

– про осіб чи органи, що беруть участь у структурі, яка передбачає здійс-

нення  мовлення, і про ступінь участі в ній цих осіб і органів; 

– про характер і ступінь зацікавленості вищезазначених осіб та органів в 

інших засобах масової інформації або підприємствах ЗМІ, включаючи навіть 

зацікавленість в інших секторах економіки; 

– про інших осіб та органи, стосовно яких існує ймовірність, що вони мо-

жуть зробити істотний вплив на програмну політику даної мовної організації, 

шляхом надання їй певних ресурсів, характер яких повинен бути чітко обумов-

лений в ході процедури видання ліцензії. 

2. Визначити правовий режим обмеження доступу до переданої телерадіо-

організаціями інформації незалежному регулюючому органу, умови та обсяги її 

розкриття для громадськості в звичайному режимі та в режимі розслідування 

питань концентрації. 

3. Визначити відповідальність телерадіоорганізацій за надання недостові-

рної інформації, передбачивши можливість накладення справедливих і адеква-

тних виявленому порушенню фінансових санкцій незалежним регулюючим ор-

ганом. 

VI. Створити правові механізми боротьби з концентрацією з метою забез-

печення плюралізму і різноманітності ЗМІ, для чого необхідно: 

1. Законодавчо визначити ринки горизонтальної, вертикальної та перехре-

сної концентрації засобів масової інформації, а також припустимих  рівнів  кон- 



268 

 

центрації для всіх її видів. 

2. Визначити повноваження незалежного регулюючого органу в інформа-

ційній сфері щодо визначення рівнів концентрації відносно певних ЗМІ в ініці-

ативному порядку або за скаргою суб'єктів ринку і споживачів. 

3. Наділити незалежний регулюючий орган повноваженнями щодо регу-

лярного і додаткового збору інформації з метою дослідження питань концент-

рації, а ЗМІ - обов'язком надавати необхідну інформацію. 

4. Наділити незалежний регулюючий орган повноваженнями щодо реалі-

зації заходів відносно деконцентрації стосовно конкретних ЗМІ, перелік і зміст 

яких мають бути визначені законом. 

5. Визначити перелік відомостей про ЗМІ, які мають бути оприлюднені в 

щорічній доповіді незалежного регулюючого органу про стан плюралізму, різ-

номанітності та  концентрації ЗМІ в Україні. 

VII. Створити правові механізми забезпечення різноманітності ЗМІ шляхом 

регламентації змісту програмної концепції мовлення телерадіоорганізацій, для 

чого необхідно: 

1. Установити, що програмна концепція представляється тільки тими мов-

никами, які виробляють власну програму. 

2. З урахуванням базових дефініцій та європейських правових документів 

дати уточнення визначення таких термінів як європейська аудіовізуальна про-

дукція, українська аудіовізуальна продукція. 

3. Дати визначення жанрів передач (інформаційно-аналітичні, публіцис-

тичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі та розважальні) і привести 

критерії віднесення аудіовізуальної продукції до певних жанрів. 

4. Привести чітко сформульовані обмеження на поширення інформації, 

зміст якої суперечить вимогам українського та міжнародного законодавства. 

VIII. Вдосконалити процедури ліцензування мовлення, для чого необхідно: 

1. Виключити з переліку ліцензованої діяльності ліцензування провайдерів 

програмної послуги. 

2. Привести у відповідність із міжнародними правовими актами у сфері 

телерадіомовлення положення Закону про обов'язкову адаптацію змісту приз-
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начених для ретрансляції програм до вимог законодавства України, а також 

формулювання правових норм регулювання ретрансляції. 

IX. Створити правові механізми забезпечення принципів прозорості, рів-

ності та участі при реалізації процедур ліцензування, для чого необхідно: 

1. Забезпечити чітке та вичерпне формулювання в Законі конкурсних умов 

для отримання ліцензії, визначення повноважень незалежного регулятора із 

доповнення конкурсних умов та критеріїв їх виконання тільки на підставі по-

ложень Закону та Плану розвитку телерадіоінформаційної сфери. 

2. Максимально формалізувати формування в Законі критеріїв відбору пе-

реможців конкурсу. 

3. Нормативно визначити обов'язок незалежного регулятора у відношенні 

проведення чітко аргументованої порівняльної оцінки конкурсних пропозицій 

на основі формальної методики оцінки, максимально орієнтованої на кількісні 

показники. 

4. Надати право незалежному регулятору змінювати умови ліцензії на мо-

влення за погодженням з майбутнім ліцензіатом після його перемоги на конкурсі, 

тільки у бік посилення конкурсних вимог. 

5. Зобов'язати незалежного регулятора проводити відкриті попередні слу-

хання з порівняльної оцінки учасників конкурсу до проведення засідання з 

прийняття остаточного рішення, з обов'язковим запрошенням всіх учасників 

конкурсу. 

Вплив конвергенції на процеси ліцензування. Одним із значних явищ 

сучасності, яке впливає на інформаційну сферу, є конвергенція. Термін широко 

використовується в хімії, математиці, економіці та в інших науках. В економіці 

деякі автори використовують цей термін в сенсі зближення різних ринків. Ві-

дома досить велика кількість визначень терміна «конвергенція», які викорис-

товуються для опису процесів в інформаційній сфері [144, 275, 414]. З одного 

боку, всі вони базуються на значенні англійського слова convergence - «схо-

дження в одній точці», а з іншого, зміст цього поняття диктується специфікою 

конкретної предметної сфери, в якій воно застосовується. 

Дамо наступне  визначення : конвергенція – це процес зближення спожив- 
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чих властивостей і можливостей інформаційних продуктів, технологій і послуг, 

різних у своєму початковому стані. Слід зазначити, що результатом конвергенції 

найчастіше є не просте сумування якихось якісних складових, а поява нової 

якості, яка, тим не менш, містить ознаки вихідних складових. Джерелом процесу 

конвергенції вважають не тільки пропозиції виробників, але і попит споживачів 

на щось нове, більш зручне та ефективне, хоча в реальному житті переважаючим 

фактором є перше. 

Слід зауважити, що політики швидко зрозуміли значний потенціал конве-

ргенції в самих різних галузях. Так, уже в 1999 році в Декларації про європей-

ську політику в галузі нових інформаційних технологій було відмічено, що не-

обхідно в рамках процесів конвергенції та триваючої глобалізації інформаційних 

мереж працювати з підприємствами сфери культури з метою забезпечення ак-

тивізації їх участі у творчому процесі [491]. Тим не менш, незважаючи на те, що 

конвергенція принесла досить багато позитивних результатів, практичні впро-

вадження пристроїв конвергенції, технологій і послуг свідчать про наявність 

низки  проблем: технологічних, технічних, економічних, комерційних і правових 

[128]. 

Предметом нашого розгляду будуть тільки правові проблеми, які виявилися 

в останні роки у зв'язку з широким використанням конвергентного підходу, 

особливо в області технологій і послуг в інформаційній сфері. Справедливо було 

відмічено Й. Курбалійя, що правова система найбільш повільно адаптується до 

змін, що пов'язані зі зближенням технологій [251]. 

На думку Ж.І. Смирнової конвергенція надає можливість поширювати один 

і той же продукт телерадіомовлення за допомогою різних платформ і технологій 

передавання сигналу, тому в найближчі десять років процес розвитку нових 

технологій і споживання нових послуг лише прискориться, а зміни галузі теле-

радіомовлення неминуче призведуть і до зміни моделі регулювання телерадіо-

мовлення [371, c.155]. Вже на самому початку появи конвергенції деякі дослід-

ники відзначали, що якісно нові явища у сфері масових комунікацій потребують 

оновлення понятійного і термінологічного апарату, багатьох підходів до діяль-

ності ЗМІ [189]. 
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Найбільш актуальними є пов'язані з конвергенцією правові проблеми, що 

виникають у сфері регулювання телекомунікацій і засобів масової інформації. У 

1997 році Європейська комісія прийняла Попередню доповідь, в якій особлива 

увага приділяється перспективам конкуренції між сферами діяльності, що схи-

льні до конвергенції: комп'ютерної, телекомунікаційної та мовної [457]. Серед 

бар'єрів, що перешкоджають широкому проникненню конвергенції, особливо 

виділяється невизначеність законодавчого регулювання [128]. 

У минулі роки в ряді країн було багато чого зроблено в законодавчій сфері 

для врегулювання проблеми конвергенції. Але дещо з цих законодавчих змін 

викликає певні дискусії. Наприклад, в Україні у вересні 2008 року був розроб-

лений законопроект «Про внесення змін до Закону «Про телекомунікації» (щодо 

конвергентних послуг) [300], який також викликав неоднозначні відгуки експе-

ртів телекомунікаційного ринку. Прикладом типових проблем правового регу-

лювання, які обумовлені наявністю процесів конвергенції, може служити IPTV 

[230]. 

IPTV - це цифрове телебачення, доступ до якого для користувачів здійс-

нюється за допомогою інтернет-технологій. Воно являє собою яскравий приклад 

конвергенції не тільки пристроїв і технологій, а й послуг. Різне розуміння сут-

ності конвергенції привели до виникнення різних поглядів на регулювання IPTV 

в різних країнах. 

В Україні послуги IPTV ліцензуються за аналогією з ліцензуванням діяль-

ності провайдера програмної послуги на певній території [580]. Аналіз наукової 

літератури та вітчизняної законодавчої бази з приводу регулювання IPTV свід-

чить про те, що такий підхід до регулювання послуги IPTV не може вважатися 

юридично обґрунтованим [26, 60]. Таким чином, в Україні надання конверго-

ваної послуги IPTV базується на недостатньо відпрацьованій юридичній базі, що 

є серйозним бар'єром для її широкого і швидкого поширення. 

Аналіз багатьох публікацій, що розкривають різні підходи до вирішення 

проблеми правового регулювання надання конвергованої технологій і послуг, 

свідчить про те, що на цей час не вироблена єдина точка зору на можливі зміни в 

законодавстві. На наш погляд, концептуальне вирішення проблеми визначення 



272 

 

шляхів удосконалення інформаційного законодавства з урахуванням широкого 

прояву конвергенції можна здійснити тільки на основі зміни парадигми право-

вого регулювання в інформаційній сфері. 

Сучасний підхід до регулювання в інформаційній сфері, що є характерним 

для великої кількості країн, в тому числі й для України, сформувався кілька де-

сятиліть тому в умовах використання інформаційних технологій притаманних 

для того періоду часу. Однак з розвитком технологій, із збільшенням різнома-

ніття суспільних відносин в інформаційній сфері колишній підхід став давати 

негативні результати. У спеціалізованих законах, наприклад, присвячених те-

лебаченню або телекомунікаціям з'явилися правові норми, які, з одного боку, 

дублювали одна одну, а з іншого - вступали в протиріччя одна з одною, наділяли 

конкуруючими повноваженнями різні регуляторні органи тощо. 

Використання запропонованого в роботі підходу до визначення предмета 

інформаційного права дозволяє методологічно обґрунтовано визначити зміст 

правового регулювання тієї чи іншої діяльності в умовах конвергенції в інфор-

маційній сфері. Удосконалення інформаційного законодавства повинно прово-

дитися з урахуванням особливостей конвергенції в інформаційній сфері, вихо-

дячи з того, що правове регулювання інформаційних процесів має бути техно-

логічно нейтральним, а правове регулювання відносин, пов'язаних з функціо-

нуванням суб'єктів інформаційної інфраструктури, з наданням інформаційних 

послуг і виконанням робіт в інформаційній сфері, з використанням інформа-

ційних технологій і ресурсів, має бути інваріантним (незалежним) від виду і типу 

інформації [26, 60]. 

Особливості ліцензування цифрового мовлення. Одним із спонукальних 

мотивів прийняття Закону України «Про телебачення і радіомовлення» у новій 

редакції 2006 р. було розуміння необхідності модернізації законодавства про 

мовлення з урахуванням перспектив його переходу на цифрові технології. 

У Європейському співтоваристві до того часу вже сформувалася точка зору 

на перехід від аналогового телебачення до цифрового [581]. При цьому очіку-

валась певна економічна перевага, що полягає в додатковому збільшенні мож-

ливостей по спектру частот, які звільняються після переходу. Останній фактор 
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обумовлений більш ефективним використанням частотного спектра цифровим 

телебаченням в порівнянні з аналоговим. Це дає унікальну можливість викори-

стання деякої частини звільненого радіочастотного спектра для надання конве-

ргентних послуг, які поєднують в собі мобільну телефонію та наземне мовлення, 

а також для інших нових транскордонних і загальноєвропейських послуг елек-

тронних комунікацій. 

Європарламент справедливо зазначає, що дотримання принципів плюра-

лізму і різноманітності змісту ЗМІ не буде автоматично гарантуватися за раху-

нок збільшення кількості телевізійних і радіоканалів, яке відбудеться після пе-

реходу на цифрові технології [563]. Тому дотримання цих принципів має бути 

забезпечено на національному та європейському рівні за допомогою формування 

і реалізації активної та послідовної державної політики [562]. 

На Всесвітній зустрічі на вищому рівні з питань інформаційного суспільс-

тва було підкреслено, що нові можливості телерадіомовлення, що запропоновані 

в інформаційну (цифрову - Авт.) епоху, повинні служити цілям всіх верств сус-

пільства. Важливим засобом досягнення цих цілей є вільне мовлення, особливо 

того, що має всесвітнє охоплення [489]. 

Одним із принципових питань при формуванні державної політики є пи-

тання визначення регуляторної політики щодо мовлення в цифровому форматі. 

Історично законодавство в галузі телекомунікацій завжди поділялося на дві ча-

стини: правове регулювання телекомунікацій загального користування та теле-

комунікацій для мовлення. Це пояснювалося як технологічними особливостями 

функціонування радіо і телебачення, так і увагою до цих ЗМІ з боку держави. В 

«аналогову» епоху радіо і телемовлення базувалися на наступному технологіч-

ному факті: одна радіочастота - одна телевізійна (радіо) програма або один те-

левізійний (радіо) канал. Тому законодавство у сфері  мовлення створювалося 

виходячи з цього факту. Зв'язок у цьому випадку відігравав підлеглу роль, а 

мовлення, власне його зміст (програми, передачі) - першорядну. 

Цифрові технології надають принципово нові можливості, які зводяться до 

іншого технологічного факту: одна радіочастота - кілька телевізійних (радіо) 

програм (каналів). Кількість переданих на одній частоті телевізійних програм у 
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цифровому форматі залежить від можливостей використовуваних технічних 

стандартів стиснення цифрової інформації. Перші стандарти стиснення дозво-

ляли формувати на одній частоті до 4 телевізійних каналів, сучасні стандарти - 

до 10, а перспективні - більше ніж 10 телевізійних каналів. 

Отже, у зв'язку з технологічними змінами у мовленні при переході на ци-

фрові технології з'являється деяка невизначеність. До якого з мовників, який має 

право вести мовлення на одному з цифрових телеканалів, які передаються на 

якійсь певній частоті, юридично «прив'язати» цю частоту ? Як у цьому випадку 

зобов'язати оператора телекомунікацій надавати послуги з поширення телеп-

рограм інших мовників ? 

Ці питання, а також ряд інших, привели до необхідності формування нової 

парадигми правового регулювання мовлення. Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» у редакції 2006 року і був спробою оновлення парадигми пра-

вового регулювання мовлення в умовах переходу до цифрових технологій. 

Відповідно до визначень, наданих у Законі, ліцензія на мовлення - доку-

мент державного зразка, який засвідчує право ліцензіата відповідно до умов лі-

цензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мов-

лення, канали багатоканальних телемереж; а багатоканальна телемережа 

(ефірна або кабельна) - телекомунікаційна мережа загального користування, 

призначена для передавання телерадіопрограм, а також надання інших телеко-

мунікаційних і мультимедійних послуг, здатна забезпечити одночасну трансля-

цію більше ніж однієї телерадіопрограми і може інтегруватися з іншими теле-

комунікаційними мережами загального користування. 

На жаль, в Законі не надано визначення каналу багатоканальних телемереж, 

але зате є визначення каналу мовлення багатоканальної телемережі як час-

тини ресурсу багатоканальної телемережі, яка забезпечує трансляцію в реаль-

ному часі однієї телерадіопрограми. І якщо в аналоговому мовленні введення 

поняття «канал мовлення» було цілком виправдано з технічної точки зору (одна 

частота - один канал мовлення), то для багатоканальної телемережі (телекому-

нікаційної мережі) таке визначення втрачає технічний сенс внаслідок викорис-

тання особливої технології  передавання  інформації (передачі даних) - пакетної  
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передачі даних. 

Це призвело до того, що стає принципово можливим ліцензування відразу 

цілого пакету телевізійних (радіо) програм, що складається з декількох телеві-

зійних каналів і які можна передавати, використовуючи цифрові технології, на 

одній частоті, що явним чином суперечить усьому змісту Закону України «Про 

телебачення і радіомовлення». Така колізійна ситуація стала можливою завдяки 

тому, що в процесі ліцензування власне мовлення надається право використо-

вувати одночасно одну радіочастоту, на якій можуть передаватися (поширюва-

тися) ще кілька програм. Причому такий результат може мати місце при різних 

варіантах ліцензування: і в процесі переоформлення ліцензії при переході на 

цифрові технології, і при первинному оформленні ліцензії. 

Таким чином, початкове неправильне тлумачення сутності та особливостей 

використання цифрових технологій при поширенні телевізійного або радіосиг-

налу призвело до виникнення: 

– колізій окремих норм Закону України «Про телебачення і радіомовлення»; 

– проблем при переході на цифрове мовлення, що мають як правовий, так і 

організаційний характер. 

Очевидно, ситуація, коли один мовник має можливість отримати право 

мовлення відразу на кількох каналах мовлення, не відповідає не тільки прин-

ципам і нормам українського законодавства, але і положенням європейських 

нормативних документів [551]. 

Деякі дослідники бачать неможливість збереження старої парадигми: один 

мовник - одна частота, але вихід пропонують не в правовій доктринальній 

площині, а в організаційній - у створенні якогось міфічного консорціуму з «рі-

вними» правами на використання радіочастотного ресурсу [16]. 

Цікавий досвід Російської Федерації у врегулюванні процесу ліцензування 

мовлення в нових технічних умовах. У статті 31 Закону Російської Федерації 

«Про засоби масової інформації» вводиться поняття універсальної ліцензії:  

«мовник, який є редакцією телеканалу чи радіоканалу, відповідно до ліцензії на 

мовлення має право здійснювати поширення телеканалу чи радіоканалу на всій 

території Російської Федерації, в будь-яких середовищах мовлення, в тому числі 
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здійснювати наземне ефірне мовлення, супутникове мовлення, кабельне мов-

лення (універсальна ліцензія)» [503]. На жаль, деякі дослідники не змогли гідно 

оцінити цю правову новелу російських законодавців. Так Н.Е. Колобаєва, ана-

лізуючи правове регулювання ліцензування телерадіомовної діяльності, не від-

значила того факту, що практично з введенням універсальної ліцензії в 

будь-яких середовищах мовлення можна вже не говорити про теле або радіо 

мовлення [226]. Фактично мова може йти про правове регулювання мовлення 

взагалі, або, в термінах російського закону, про ліцензування діяльності мовника 

(редакції телеканалу чи радіоканалу). 

Експерти виділяють дві правові моделі ліцензування цифрового мовлення. 

У першій групі країн (Фінляндія, Німеччина і Швеція) набір каналів у цифро-

вому мультиплексі – результат вибору національного регулятора або уряду за 

допомогою публічних процедур, схожих із процедурою ліцензування аналого-

вого мовлення [287]. При цьому не має значення, хто безпосередньо розпоря-

джається частотами – мовник або оператор мережі: вибір каналів, які отримають 

до них доступ, обумовлений рішеннями уряду або регулятора. А в другій групі 

країн (Італія, Великобританія і Норвегія) всім спектром розпоряджається опе-

ратор мультиплекса або мережі, який відносно вільний у його використанні і 

відборі каналів для частини складу пакету програм за умови виконання зобо-

в'язання щодо збереження цілей суспільного інтересу, наприклад, різноманіт-

ності та плюралізму [287]. 

Досвід застосування Закону в редакції 2006 року в процесі організації в 

Україні переходу на цифрове мовлення протягом 2006 - 2010 років не містить 

позитивних прикладів, незважаючи на наявність державної програми розвитку 

цифрового телебачення. Більше того, саме положення цього закону стали однією 

з причин значного часового гальмування процесу переходу на цифрове мовлення. 

Тому необхідно провести зміну законодавства у сфері мовлення на базі нової 

парадигми регулювання. 

Суть нової парадигми зводиться до суворого поділу сфер правового регу-

лювання власне мовлення (аудіовізуального змісту) і правового регулювання 

процесу поширення (передавання ) інформації, а також суспільних відносин, 
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пов'язаних з інфраструктурою, що забезпечує це поширення. Саме такий підхід 

було зафіксовано щодо регулювання телекомунікаційних послуг з передавання  

інформації при наданні якихось інших послуг і регулювання власне цих інших 

послуг в європейській Рамкової директиві (Директива про загальні регуляторні 

рамки  для електронних комунікаційних мереж і послуг) [614]. Такий же підхід 

прямо або побічно реалізовано у всіх європейських нормативних документах, 

присвячених переходу на цифрове телебачення [501, 562, 563, 564]. 

Таким чином, зміни в законодавстві про мовлення в частині цифрового 

мовлення повинні полягати в чіткому та однозначному поділі правового регу-

лювання суспільних відносин, що пов'язані власне з мовленням, як засобом ма-

сової інформації, та суспільних відносин, що пов'язані з поширенням інформації, 

тобто що пов’язані з телекомунікаціями, а також однозначної автономізації по-

вноважень регулятора в сфері мовлення та у сфері телекомунікацій. Іншими 

словами мова йде про виведення із сфери дії Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» суспільні відносини, які пов’язані з телекомунікаційними тех-

нологіями та використанням радіочастотного ресурсу. Це стає можливим, так як 

телевізійні (радіо) програми будуть інваріантні (незалежні) у відношенні до те-

хнічних засобів і технологій, за допомогою яких вони передаються (поширю-

ються). 

Виходячи з цілей гармонізації з європейським правовим полем, загальні 

рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства, що регламен-

тує перехід на цифрові технології мовлення та їх ліцензування, зводяться до 

наступного. 

I. Створити правові механізми ліцензування цифрового мовлення та пере-

ходу на цифрове мовлення, для чого необхідно: 

1. З урахуванням особливостей використання цифрових технологій у мов-

ленні, які відбуваються у процесах конвергенції, дати уточнення визначення всіх 

основних термінів, які використовуються в процесі правового регулювання лі-

цензування мовлення. 

2. Виключити з переліку ліцензованої діяльності різноманітні види мов-

лення (супутникове, ефірне, кабельне, проводове, багатоканальне), залишивши 



278 

 

ліцензування власне мовлення (задовольнивши тим самим вимогу технологічної 

нейтральності або інваріантності). 

3. Внести до законодавства про телекомунікації та радіочастотний ресурс 

такі зміни: 

 ліцензування використання радіочастотного ресурсу, призначеного для 

мовлення, віднести до повноважень незалежного регулюючого органу в галузі 

телекомунікацій; 

 незалежний регулюючий орган у галузі телекомунікації в особливі умови 

ліцензії на право використання радіочастоти, призначеної для мовлення, вносить 

зобов'язання оператора із забезпечення технічних характеристик поширення 

програм мовника, відповідних Плану розвитку телеінформаційної сфери; 

 покласти на оператора телекомунікацій обов'язок надавати послугу з 

поширення програм телерадіоорганізації, що має ліцензію на мовлення; 

 оператор, що не приступив до діяльності з надання послуг із поширення 

програм мовників, повинен бути позбавлений ліцензії в порядку судової про-

цедури; 

 встановити застосування фінансових санкцій до операторів телекомуні-

кацій, що допустили необґрунтовану відмову в наданні послуг телерадіооргані-

заціям, які мають ліцензію на мовлення, або допустили антиконкурентні дії. 

4. Установити, що у перехідний період всім телерадіоорганізаціям, які ма-

ють ліцензію на ефірне мовлення, в першочерговому порядку забезпечувати 

перехід на цифрові технології, шляхом переоформлення ліцензії на мовлення в 

цифровому форматі та забезпечення отримання послуг операторів телекомуні-

кацій з поширення програми. 

5. Подальше ліцензування мовлення в цифровому форматі проводиться за 

звичайним процедурним порядком. 

Ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій. Встановивши в ре-

зультаті проведених численних досліджень тенденцію зближення телекомуні-

каційного та медійного ринків, а також ринку інформаційних технологій, в Єв-

росоюзі прийшли до висновку про те, що електронні комунікаційні мережі та 

послуги повинні бути охоплені єдиними правовими рамками. У березні 2002 
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року такі правові рамки були сформовані прийняттям чотирьох Директив, які 

мали бути імплементовані в національні законодавства держав-учасниць до 24 

липня 2003 року [613, 614, 631, 632]. 

Закон України «Про телекомунікації» (далі - Закон) було прийнято 18 лис-

топада 2003 року [507]. Закон набирав чинності з моменту опублікування, і пе-

редбачалося, що одного року буде достатньо для формування Національної ко-

місії регулювання зв'язку (НКРЗ - незалежний регулюючий орган у сфері теле-

комунікації і поштового зв'язку, на цей час НКРЗІ - незалежний регулюючий 

орган в сфері телекомунікацій, поштового зв'язку та інформатизації) та ство-

рення відповідної нормативної бази. Розробники закону в умовах вже досить 

лібералізованого українського телекомунікаційного ринку і прогресивного За-

кону України «Про радіочастотний ресурс України» [530] мали можливість 

скористатися досвідом Євросоюзу в частині регулювання доступу на ринок те-

лекомунікацій. 

Правові аспекти доступу на ринок наведені в Директиві Європейського 

Парламенту та Ради 2002/20/ЕС від 07 березня 2002 року «Про дозвіл елект-

ронних комунікаційних мереж і послуг» (Директива про дозвіл) [613]. Основна 

мета цієї директиви полягає у формуванні більш гармонізованого та менш 

складного регулювання доступу на ринок електронних телекомунікаційних ме-

реж і послуг у межах Співтовариства. При цьому наростаючі процеси конвер-

генції технологій і послуг накладали особливі вимоги на систему надання до-

зволів, що полягало у необхідності охоплення однаковим правововим регулю-

ванням надання всіх послуг подібного роду незалежно від технологій, які при 

цьому використовуються. 

Багато дослідників підтримують думку про те, що при реформуванні теле-

комунікаційних ринків система ліцензування може надавати можливість ви-

значити структуру даного ринку, кількість операторів і їх типи, рівень конку-

ренції між ними, забезпечити ефективність надання суспільству необхідних 

послуг [428]. З іншого боку констатується необхідність спрощення ліцензійного 

законодавства, зменшення ступеня деталізації послуг, мінімізації загального 

числа послуг і видів ліцензій, які підлягають регулюванню [162]. 
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Дуже велике значення в правовому регулюванні мають дефініції термінів, 

які відіграють роль «точок відліку» при дослідженні предмета регулювання. Від 

правильності, простоти і лаконічності формулювання дефініцій залежать адек-

ватність та об'єктивність відповідності цих термінів об'єкту регулювання та на-

явним чинникам, а, в кінцевому рахунку, й ефективність правового регулювання. 

Одними з ключових положень Закону України «Про телекомунікації» є визна-

чення термінів «телекомунікації» і «телекомунікаційна мережа» [507]. Спільний 

логіко-семантичний аналіз визначень цих термінів показує наявність серйозних 

недоліків [26]: 

– наявність надмірності в цих двох визначеннях; 

– використання понять, які є як різнорідними, так і поглинаючими один 

одного; 

– наявність грубої технічної помилки, яка полягає в тому, що «знаки, пи-

сьмовий текст, зображення, звуки або повідомлення» не можуть маршрутизу-

ватися, комутуватися, передаватися та/або прийматися. Це справедливо тільки 

відносно електромагнітних або електричних сигналів; 

– наявність твердження про те, що кожне передавання сигналу нерозривно 

пов'язане з випромінюванням, що є справедливим тільки для випадків викорис-

тання радіотехнологій. 

Крім того, з цих визначень випливає, що кінцеве обладнання не входить до 

складу телекомунікаційної мережі, але ж тільки за його допомогою відбувається 

візуалізація або аудіолізація прийнятих електромагнітних або електричних си-

гналів (телефон, телевізор, радіоприймач, комп'ютер тощо). Таким чином, ще раз 

переконуємося в тому, що телекомунікаційна мережа може передавати інфор-

мацію тільки у вигляді електромагнітних або електричних сигналів. 

У Директиві «Про загальні правові рамки для електронних комунікаційних 

мереж і послуг» з урахуванням змін, внесених Директивою 2009/140/EC, надано 

визначення терміна «електронна комунікаційна мережа» [620]. Виходячи з того, 

що логіко-семантичний аналіз цього визначення показує його високий ступінь 

відповідності реальної дійсності в телекомунікаційній сфері, використовуємо 

його в якості методологічної основи для формулювання дефініцій термінів «те-
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лекомунікації» і «телекомунікаційна мережа». Таким чином сформуємо наступні 

дефініції: 

– телекомунікації – передавання  та/або приймання інформації незалежно 

від її типу або виду у вигляді електромагнітних сигналів за допомогою телеко-

мунікаційної мережі; 

– телекомунікаційна мережа – комплекс активних і пасивних технічних 

засобів і ресурсів, призначених для передавання  та/або приймання, маршрути-

зації, комутації електромагнітних сигналів по проводам, радіо, оптичних чи 

інших електромагнітних системах. 

Формулювання дефініцій цих термінів мають низку корисних властивостей: 

– вони мають високий ступінь  узагальнення, що дозволяє охопити як су-

часні телекомунікаційні технології, так і ті, які з'являться в майбутньому; 

– визначення, а значить і телекомунікаційна діяльність, інваріантні до виду 

або типу інформації, що передається; 

– вони формують методологічну базу для розуміння телекомунікаційної 

діяльності як діяльності, що однозначно не пов'язана зі створенням, переробкою, 

редагуванням, зміною, збереженням інформації. 

Таким чином, основна функція телекомунікаційної діяльності – це переда-

вання електромагнітних або електричних сигналів за допомогою телекомуніка-

ційної мережі без спотворень із пункту А в пункт Б. 

Крім того, в Законі сформульовано визначення таких термінів: «телекому-

нікаційна послуга» і «споживач телекомунікаційних послуг» [507]. Ці дві дефі-

ніції ілюструють неприпустиму помилку при визначенні термінів. Вони ство-

рюють замкнуте коло, тобто кожна з них фактично визначається через іншу. 

Дійсно, поняття «телекомунікаційна послуга» визначається через потребу спо-

живача, а «споживач » - це той, хто замовляє телекомунікаційну послугу. Тому 

дамо інше визначення терміна: 

– телекомунікаційна послуга – передавання інформації у вигляді елект-

ромагнітних сигналів за допомогою телекомунікаційних мереж за оплату або без 

оплати у випадках, що встановлених законом. 

Сформульоване визначення поняття «телекомунікаційна послуга» досить  
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близько корелюється з визначенням «електронні комунікаційні послуги», що 

надано в Директиві Євросоюзу «Про загальні правові рамки для електронних 

комунікаційних мереж і послуг» [614]. 

Наведені приклади свідчать про необхідність ретельного перегляду всіх 

термінів, які містяться у Законі України «Про телекомунікації» з метою гармо-

нізації з європейськими правовими актами, з урахуванням вимог формальної 

логіки і семантики. 

У Законі « Про телекомунікації» дано визначення ліцензії як документа, що 

засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому 

виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конк-

ретних територіях з виконанням ліцензійних умов [507]. Відповідно до ст. 42 

Закону господарюючі суб'єкти, які бажають здійснювати діяльність у сфері те-

лекомунікацій, зобов'язані не менше ніж за місяць до її початку подати повідо-

млення в НКРЗІ, зразок якого затверджує НКРЗІ. У тижневий термін після 

отримання повідомлення НКРЗІ зобов'язана внести господарюючий суб'єкт до 

реєстру та надіслати йому відповідне повідомлення. Законодавець не передбачив 

правових наслідків невиконання НКРЗІ вимог норм цієї статті ні для заявника, ні 

для, власне, НКРЗІ. 

Ліцензійні умови та порядок контролю за їх виконанням встановлюється 

НКРЗІ. Крім того, НКРЗІ може включати в ліцензії на здійснення діяльності у 

сфері телекомунікацій для окремих операторів і провайдерів особливі умови 

(індивідуальні ліцензійні умови - Авт.). Вимоги до претендентів ліцензії викла-

дено у спеціальних нормативно-правових актах - Ліцензійних умовах [544, 577, 

578, 579]. 

Таким чином, можна констатувати, що в Україні протягом останніх 10–11 

років реалізується «загально-індивідуальна» модель ліцензування діяльності у 

сфері телекомунікацій, яка характерна для телекомунікаційного ринку з почат-

ковим незначним рівнем конкуренції та невеликим проникненням процесів 

конвергенції. Аналіз показує, що в Україні до 2010 року і ступінь конкуренції в 

різних сегментах телекомунікаційного ринку, і рівень проникнення процесів 

конвергенції настільки зросли, що «загально-індивідуальна» модель ліцензу-
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вання діяльності у сфері телекомунікацій перетворилася з чинника, що стимулює 

розвиток, у фактор гальмування і стагнації. До основних факторів у частині лі-

цензування, що стримує розвиток ринку телекомунікації в Україні, слід зараху-

вати такі: 

– наявність фактично реєстраційного принципу допуску на телекомуніка-

ційний ринок з тих видів діяльності, розвиток яких на сьогодні вже не вимагає 

системи дозволів; 

– зайво широкий перелік послуг і діяльності у сфері телекомунікацій, що 

потребують ліцензування; 

– наявність у ліцензійних умовах індивідуальних вимог стримуючих роз-

виток конкуренції; 

– непрозорість визначення регулятором змісту особливих умов, що вклю-

чаються в ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, які можуть 

бути можливою причиною спотворення конкуренції. 

Відповідно до Директиви про дозвіл із середини 2003 року в Європейському 

Союзі в частині ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій реалізована 

модель загального дозволу. У Директиві дано таке визначення [613]:  

загальний дозвіл – означає встановлені державою правові рамки забезпе-

чення права на надання електронних комунікаційних мереж і послуг та визна-

чення сектора конкретних зобов'язань, які можуть застосовуватися до всіх або до 

певних видів електронних комунікаційних мереж і послуг, відповідно до цієї 

Директиви. 

У статті 4 цієї ж Директиви визначено, що допуск на ринок телекомунікацій 

здійснюється за повідомним принципом. А в статті 6 Директиви з урахуванням 

змін, внесених Директивою 2009/140/EC, сказано, що на загальний дозвіл на 

надання електронних комунікаційних мереж і послуг, на право використання 

радіочастот та на право використання номерного ресурсу можуть бути накладені 

лише ті умови, які вказані в Додатку до цієї Директиви [620]. Такі умови мають 

носити недискримінаційний, співрозмірний і прозорий характер. Право на ви-

користання радіочастот має здійснюватися відповідно до ст. 9 Директиви 

2002/21/EC (рамкова директива). Таким чином, правовий інститут особливих 
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умов для окремих категорій операторів телекомунікацій в Євросоюзі припинив 

своє існування. 

Для створення сприятливих умов розвитку українського ринку телекому-

нікацій та забезпечення гармонізації з європейським законодавством доцільно 

прийняти відповідні законодавчі зміни з метою забезпечення переходу до на-

ступної еволюційної моделі ліцензування діяльності у сфері телекомунікацій, 

зокрема, ввести: 

– допуск на ринок телекомунікацій на основі принципу загального дозволу; 

– здійснення початку діяльності у сфері телекомунікацій на основі пові-

домного принципу; 

– визначення законом як переліку конкретних зобов'язань, так і переліку 

видів діяльності у сфері телекомунікацій, на які всі ці зобов'язання або частина з 

них повинна поширюватися; 

– виключення із законодавства інституту особливих ліцензійних умов для 

окремих операторів. 

Відносно переліку конкретних зобов'язань слід провести серйозну аналі-

тичну роботу з обґрунтування включення тих чи інших вимог з тим, щоб уник-

нути невиправданих і недоцільних формулювань, наприклад таких, які наведені 

в українських Ліцензійних умовах [544]: 

– ліцензіат повинен робити кроки щодо модернізації обладнання для за-

безпечення надання нових послуг, які їм впроваджуються. Про їх впровадження 

ліцензіат інформує НКРЗІ у місячний термін; 

– ліцензіат має право вести переговори і укладати угоди з іншими опера-

торами, провайдерами та споживачами телекомунікаційних послуг, передбачені 

ліцензією, і зобов'язаний проводити облік розрахунків за надані та отримані 

телекомунікаційні послуги. 

Формування більш лібералізованого режиму правового регулювання дос-

тупу на телекомунікаційний ринок, з одного боку, істотно знижує організаційні, 

технологічні та фінансові вхідні бар'єри для операторів, а з іншого - має значно 

підвищувати відповідальність операторів, як за забезпечення прав споживачів 

послуг. Крім того, вони повинні забезпечити дотримання загальносистемних 
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вимог у своїй телекомунікаційній мережі, як частини мережі телекомунікацій 

загального користування. Це означає необхідність визначення чітких і достатніх 

повноважень, які повинні бути надані незалежному органу регулювання (НКРЗІ) 

як для превентивного збору необхідної інформації, так і для проведення необ-

хідних розслідувань у разі порушення оператором покладених на нього загаль-

них зобов'язань, а також у разі встановлення вини оператора – повноважень для 

застосування відповідних санкцій, зокрема, і фінансових. Безсумнівно, повинні 

бути визначені обов'язки операторів, що кореспондують  з правами НКРЗІ, як з 

надання запитуваної інформації, так і з виконання санкцій за виявлені пору-

шення. 

Необхідно зауважити, що процес гармонізації національних законодавств із 

загальноєвропейським законодавством досить складний і вимагає тривалого 

часу. Наприклад, всі держави-члени ЄС мали перенести положення телекому-

нікаційного пакету 2002 року в національне законодавство у 2003 році. Що ж 

відбувалося насправді:  до кінця 2003 року гармонізацію провели сім держав - 

членів;  до кінця 2004 року - 20 держав;  до кінця 2005 року - 24 держави;  до 

кінця 2006 року - 25 держав. 

Особливо тривалою була затримка в Греції та Бельгії [467]. Ці ж автори 

відзначають, що було допущено досить багато помилок при гармонізації. 

Таким чином, виходячи з цілей забезпечення сприятливих правових умов 

для розвитку телекомунікаційного ринку та гармонізації з європейським пра-

вовим полем, загальні рекомендації щодо вдосконалення національного зако-

нодавства з регулювання доступу на ринок телекомунікацій зводяться до на-

ступного [54]. 

I. Законодавчо сформувати процес надання доступу на ринок телекомуні-

кацій як процес надання адміністративних послуг, для чого необхідно: 

1. Визначити принципи реалізації процесу надання адміністративних пос-

луг з надання доступу на ринок телекомунікацій (дозволу або ліцензування), 

спираючись на положення рекомендацій Комітету Міністрів державам-членам 

«Про належне адміністрування» 2007 року, розкрити їх зміст. 

2. Сформулювати правові норми, що кореспондуються з певними принци- 
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пами та визначають зміст процедур дозволу доступу на ринок телекомунікацій. 

II. Провести систематизацію та гармонізацію з національним законодавст-

вом і міжнародним правом основних дефініцій, що використовуються у сфері 

правового регулювання надання дозволу щодо доступу на ринок телекомуніка-

цій, для чого необхідно: 

1. Визначити з урахуванням законодавчої бази та на основі формальної ло-

гіки і семантичного аналізу такі базові дефініції як «загальний дозвіл», «теле-

комунікації», «телекомунікаційна мережа», «телекомунікаційна послуга» тощо. 

2. Оптимізувати кількість дефініцій, обмежившись лише тими, які необхідні 

для цілей правового регулювання діяльності у сфері телекомунікацій. 

3. Сформулювати основні пріоритети системи надання доступу на ринок 

телекомунікацій, що відповідають сучасному стану ринку та перспективам його 

розвитку. 

III. Забезпечити еволюційну зміну правової моделі дозволу доступу на ри-

нок телекомунікацій, для чого необхідно: 

1. Законодавчо реалізувати принцип загального дозволу доступу на ринок 

телекомунікацій для всіх видів діяльності. 

2. Законодавчо реалізувати повідомний принцип дозволу доступу на ринок 

телекомунікацій для всіх видів діяльності. 

IV. Створити правові механізми загального дозволу доступу на ринок те-

лекомунікацій, для чого необхідно: 

1. Визначити виключний перелік зобов'язань, що накладаються на загаль-

ний дозвіл для випадків надання телекомунікаційних послуг, використання ра-

діочастотного ресурсу та номерного ресурсу. 

2. Виключити із законодавства інститут особливих ліцензійних умов для 

окремих операторів. 

3. Визначити перелік видів телекомунікаційних послуг і відповідні кожному 

з них окремі переліки зобов'язань, що накладаються на загальний дозвіл. 

4. Визначити повний перелік документів, які необхідно подавати до неза-

лежного регулюючого органу в якості додатків до повідомлення про початок 

діяльності на ринку телекомунікацій, а також вимоги до їх змісту та оформлення, 
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у тому числі до юридично значимого документа, який підтверджує виконання 

оператором або провайдером зобов'язань, що накладаються на загальний дозвіл  

згідно з обраним видом  діяльності. За можливості ці вимоги повинні бути ма-

ксимально формалізованими. 

5. Визначити процедури і терміни внесення незалежним регулюючим ор-

ганом до реєстру даних про постачальника телекомунікаційних послуг. 

6. Зобов'язати незалежний регулюючий орган своєчасно публікувати та 

оновлювати всю інформацію про права, умови, процедури, збори, мита та рі-

шення, що стосуються загальних дозволів, прав на використання радіочастот та 

номерного ресурсу. Спосіб і форма публікацій повинні забезпечувати зручний 

доступ до цієї інформації усіх зацікавлених сторін. 

7. Визначити відповідальність операторів і провайдерів за надання недо-

стовірної інформації при поданні повідомлення про намір здійснення діяльності 

у сфері телекомунікацій, передбачивши можливість накладення справедливих і 

адекватних виявленому порушенню фінансових та організаційних санкцій не-

залежним регулюючим органом. 

 

4.2. Особливості правового регулювання діяльності суб'єктів в 

інформаційній сфері на прикладі ЗМІ 

 

Згідно з духом і буквою таких міжнародних документів як Загальна декла-

рація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Єв-

ропейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод діяль-

ність суб'єктів інформаційної інфраструктури в цілому не підлягає спеціальній 

регламентації в частині забезпечення обороту  інформації. Однак як акти між-

народного права, так і національні системи права містять винятки для певних 

сегментів інформаційної інфраструктури, наприклад, таких, як засоби масової 

інформації, системи передавання (доставки, поширення), зберігання інформації 

тощо. 

Правові доктрини різних держав містять різні підходи до формування сис- 

тем  правового  регулювання  діяльності суб'єктів інформаційної сфери. Відмін- 
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ності в цих підходах обумовлені особливостями історичного, державного, ку-

льтурного, економічного, суспільного, релігійного й ментального розвитку тих 

чи інших спільнот. Але, які б не були значні відмінності на початку історичного 

процесу формування правових доктрин в частині регулювання правовідносин в 

інформаційній сфері в окремих державах, в цей час спостерігається все більше їх 

зближення, принаймні, в основоположних, концептуальних питаннях. Збли-

ження правових доктрин, яке спостерігається в останні кілька десятиліть, є нас-

лідком об'єктивного історичного цивілізаційного процесу розвитку, основні 

риси якого полягають у наступному: 

- зростаюча міжнародна відкритість політичного, економічного, культур-

ного, наукового та суспільного життя великої кількості держав; 

- посилення інтеграційних процесів між різними країнами, насамперед у 

сфері економіки; 

- збільшення масштабів глобалізації транскордонних процесів у різних 

сферах ділової активності (виробничої, фінансової, екологічної, торгової, ін-

формаційної, культурної тощо); 

- значна чутливість як окремих держав, так і світового співтовариства в 

цілому, до результатів діяльності кожної окремої держави як у міжнародних, так 

і у внутрішніх аспектах; 

- зміцнення ролі та авторитету різних міжнародних організацій та об'єд-

нань, а також зростання значущості системи міжнародного права. 

З урахуванням того, що інформаційні процеси та інформаційна інфрастру-

ктури відіграють унікально важливу роль як у внутрішньодержавному, так і в 

міжнародному житті, міжнародне співтовариство послідовно докладає значних 

зусиль із вироблення загальновизнаних правових стандартів регулювання дія-

льності суб'єктів інформаційної сфери, при цьому зовсім не виключаючи наяв-

ності національних особливостей. 

Таким чином, національні законодавства, в тому числі й українське, в час-

тині регулювання правовідносин в інформаційній сфері все більше стандарти-

зуються під впливом міжнародних правових підходів, які визначаються змістом 

відповідних міжнародних договорів і документів. Цей висновок підтверджується 
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ще й тим, що інформаційні процеси, інформаційний обмін набувають все більш 

глобалізований характер, а саме це, в свою чергу, вимагає формування однако-

вих підходів і однакових правових рішень в їх регулюванні.  

Отже, зусилля вчених-юристів в інформаційній сфері, особливо в частині 

забезпечення свободи слова і поширення інформації, повинні бути, перш за все, 

спрямовані не на пошук особливих національних шляхів правового регулювання 

інформаційних відносин, а на дослідження міжнародного права в інформаційній 

сфері, вироблення пропозицій із гармонізації з ним національного нормативного 

поля.  

Звичайно, процес гармонізації при цьому повинен відбуватися не шляхом 

механічної імплементації норм міжнародного права, а творчо з урахуванням 

особливостей української правової системи. Деякі дослідники, про це згадується 

в роботі, виданій під редакцією А.Ю. Сунгурова [184], йдуть далі, стверджуючи, 

що неухильне зближення міжнародно-правового та конституційно-правового 

інститутів прав та свобод людини і громадянина в майбутньому може взагалі 

зробити останній зайвим у національних законодавствах. 

Регламентація діяльності, що пов'язана із створенням інформації, в основ-

ному розвивалася за двома напрямами. Перший з них - це створення правових 

гарантій свободи такої діяльності, а для ЗМІ це ще і встановлення особливих 

гарантій для свободи і захисту діяльності як їх редакцій, так і журналістів. 

Другий напрям пов'язано з правовими обмеженнями свободи створення і по-

ширення інформації, яка може завдати шкоди правам та інтересам як окремої 

особистості, так і суспільству та державі в цілому. 

У 1978 році на двадцятій сесії Генеральної Конференції ЮНЕСКО було 

проголошено Декларацію про основні принципи, що стосуються внеску засобів 

масової інформації у зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, у роз-

виток прав людини та у боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурення до 

війни [488]. Незважаючи на прикладний і цілеспрямований характер тексту цієї 

Декларації, принципи діяльності ЗМІ, що викладені в ній, мають досить зага-

льний характер і, за умови певного доопрацювання, можуть бути використані в 

якості основи для синтезу загальносистемних принципів діяльності ЗМІ. Крім 
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того, в цих же цілях можна використовувати численні міжнародні правові до-

кументи, що присвячені різним аспектам розвитку ЗМІ [490, 494, 551, 566]. 

В якості основних загальносистемних принципів діяльності засобів масової 

інформації можна запропонувати наступні: 

1. Принцип всебічного, гармонійного, загальнодоступного інформа-

ційного висвітлення подій, явищ і фактів, що мають важливе значення як для 

суспільства в цілому, так і для окремих його соціальних груп і громадян. 

Враховуючи значимість масової інформації практично для всіх сфер люд-

ської діяльності, ефективність яких істотно залежить від стану масової свідо-

мості суспільства, що формується, в основному, завдяки впливу ЗМІ, реалізація в 

правовому полі цього першого загальносистемного принципу діяльності ЗМІ, 

безсумнівно створить умови для вільного доступу та отримання максимально 

різнобічної масової інформації суб'єктами інформаційних відносин. 

Але для реалізації цього необхідною умовою є свобода ЗМІ у своїй профе-

сійній діяльності. Тому другий принцип повинен відображати свободу діяльно-

сті ЗМІ. 

2. Принцип забезпечення сприятливих загальних правових рамок для 

створення найкращих умов для професійної діяльності ЗМІ та їх представників, 

у тому числі умов для поширення масової інформації. 

Цей принцип зумовлює наявність таких положень у національних правових 

доктринах, які однозначно трактувалися б на користь безумовного забезпечення 

безперешкодних умов для професійної діяльності всіх без винятку ЗМІ. 

При реалізації цього принципу в національному законодавстві бажано 

здійснювати гармонізацію з положеннями міжнародних актів і рішень міжна-

родних судів [462, 474, 564,573, 574, 622, 623]. 

Однак при цьому не можна не зауважити той факт, що сприятливі умови 

діяльності ЗМІ повинні створюватися не тільки правовими засобами. І. Лексін у 

своїй роботі прямо застерігає від надмірного захоплення правовими регулято-

рами і закликає до збереження балансу між правовим регулюванням та іншими 

видами соціального регулювання [258].  Ця  обставина  є  важливою для враху- 

вання в процесі законотворення. 
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3. Принцип доступності до джерел суспільно значимої інформації. До 

фундаментальних умов створення сприятливого середовища для професійної 

діяльності ЗМІ відноситься забезпечення для них доступу до будь-яких джерел 

інформації в межах, що допускаються законом. При цьому законні обмеження 

доступу можуть бути обґрунтовані тільки інтересами демократичного суспіль-

ства і правами людини. Реалізація вимоги доступу до будь-яких джерел інфор-

мації дозволяє ЗМІ забезпечити доступ громадськості до різноманітної інфор-

мації та дає їй потенційну можливість ознайомлення з широким спектром знань, 

відомостей і думок про події, явища та факти, і на цій базі мати можливість ма-

ксимально об'єктивно формувати власну оцінку. Такий самий підхід поділяється 

Р.С. Свістовичем, який вважає, що свобода масової інформації – це окремий 

випадок свободи слова людини [357]. 

Реалізація цього принципу має бути здійснена не тільки на рівні етичних 

принципів взаємодії із засобами масової інформації різних державних і гро-

мадських інституцій, що характерно для країн розвиненої демократії, але і за 

допомогою правових норм, що регламентують обов'язкове надання ЗМІ за їх 

запитом будь-якої суспільно значимої інформації. 

При реалізації цього принципу в національному законодавстві бажано 

здійснювати гармонізацію з положеннями міжнародних актів [568, 571, 605]. 

4. Принцип позитивно налаштованої, прогресивної інформаційної ді-

яльності, що поважає загальнолюдські ідеали і цінності. Забезпечення дос-

тупу до необхідних джерел інформації не є самоціллю для ЗМІ. І навіть просте 

інформування громадськості про події, явища і факти не може відноситься до 

мега-мети  діяльності ЗМІ. Специфіка діяльності ЗМІ полягає в «одночасному» 

інформаційному впливі на необмежених за кількістю, територіально рознесених 

індивідуумів. Одним із важливих наслідків цього впливу є формування масової 

свідомості та масової думки. Людська спільнота в будь-якій формі її соціальної 

організації (держава, соціальні утворення, групи тощо) в якості основних атри-

бутивних властивостей має властивості самозбереження та саморозвитку. У 

свою чергу, ці властивості можуть бути підтримані тільки позитивною, про-

гресивно налаштованою масовою свідомістю. 



292 

 

Реалізація цього принципу в контексті свободи слова зовсім не означає 

встановлення якихось обмежувальних рамок щодо змісту інформації або навіть 

щодо характеру поширюваної масової інформації. Цей принцип працює від 

зворотного: дозволено все, що не заборонено. А заборонні заходи відносяться до 

формування законодавчої заборони на поширення інформації, яка формує, на-

самперед, негативну, деструктивну, агресивну масову свідомість, що сприяє 

виникненню процесів морального, етичного і психологічного саморозпаду спі-

льноти. Формування такої заборони має спиратися на чітко вивірені формулю-

вання, які дають можливість однозначного віднесення конкретних відомостей до 

масової інформації, що заборонена до поширення. Правозастосовна практика 

оцінки віднесення тих чи інших відомостей до незаконної інформації повинна 

бути універсальною для всіх видів ЗМІ [488, 569, 570, 602]. 

5. Принцип дотримання плюралізму, справедливості та прав. Реалізація 

цього принципу спрямована на те, щоб ЗМІ дійсно відігравали позитивну роль у 

формуванні справедливих оцінок про події, явища і факти необхідно, щоб при 

цьому не порушувалися права тих, кого стосуються відомості, що поширюються 

цими ЗМІ. Або іншими словами, необхідно намагатися, щоб поширювана ін-

формація створювалася з урахуванням принципу справедливості та плюралізму, 

а також щоб у ній знаходили відображення і думки тих, про кого ця інформація 

поширюється. 

Цей принцип має фундаментальне значення власне й для діяльності ЗМІ. 

Засоби масової інформації, які послідовно впроваджують в життя принцип до-

тримання плюралізму та справедливості, мають набагато кращі позиції для за-

воювання довіри і прихильності громадськості. Саме такі ЗМІ мають можливість 

зайняти вельми ціновані в демократичному суспільстві позиції загальновизна-

них моральних авторитетів. 

Багато дослідників однозначно поділяють точку зору, яка висловлена 

Д.Міятович про те, що плюралізм ЗМІ,  який  полягає у  вираженні всього різно- 

маніття думок, є ключовим компонентом і передумовою свободи [282]. 

Крім того, принцип справедливості означає, що критичні інформаційні 

матеріали можуть однаково поширюватися ЗМІ щодо всіх без винятку осіб без 
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урахування їх соціального чи суспільного статусу. Чим більш чутливі для сус-

пільства результати діяльності того чи іншого індивідуума, тим більш відкри-

тими повинні бути для громадськості обставини його діяльності. 

При реалізації цього принципу в національному законодавстві бажано 

здійснювати гармонізацію з положеннями міжнародних актів і рішень міжна-

родних судів [168, 310, 471, 566, 574, 609, 629]. 

6. Принцип незалежності, в тому числі на основі самоорганізації та 

самоврядності діяльності ЗМІ з урахуванням кодексів поведінки. Беручи до 

уваги особливі вимоги до умов функціонування ЗМІ, що не допускають диктату 

або насильства при формуванні інформаційних матеріалів з метою забезпечення 

реального плюралізму, слід приділяти пильну увагу законодавчому забезпе-

ченню організації їх діяльності. Найбільш раціональним механізмом забезпе-

чення незалежності творчої діяльності ЗМІ є механізм самоорганізації редакцій, 

регламентований різними кодексами поведінки (етичними, професійними тощо). 

Практично тільки механізми самоорганізації та самоврядності ЗМІ дозво-

ляють ефективно забезпечити реальну незалежність їх творчої діяльності та мі-

німізувати наслідки від внутрішнього і зовнішнього тиску, який має політичний, 

фінансовий або інший характер і переслідує мету формування заангажованої, 

упередженої, однобокої  інформаційної політики. 

При реалізації цього принципу в національному законодавстві бажано 

здійснювати гармонізацію з положеннями міжнародних актів і рішень міжна-

родних судів, а також враховувати думку дослідників [147, 168, 492, 496, 572]. 

7. Принцип дотримання технологічної нейтральності за умови збере-

ження традиційних цінностей діяльності ЗМІ, в тому числі і для нових форм 

створення і поширення масової інформації. На методи інформаційної діяльності, 

реалізацію творчого процесу, способи поширення ЗМІ в останні роки істотно 

впливають результати технічного і технологічного прогресу, а також процеси 

конвергенції, що набирають силу [591]. Деякі методи і способи правового ре-

гулювання діяльності традиційних ЗМІ не можуть бути механічно перенесені в 

нові умови використання прогресивних технологій. З іншого боку, поява нових 

технологій не є обов'язковим фактором зміни правового регулювання діяльності 
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ЗМІ. Потрібно застосувати творчий підхід для формування змін, що вносяться в 

сучасні правові доктрини регулювання ЗМІ, особливо з урахуванням розвитку 

інформаційного суспільства, яке має унікальну принципову відмінність у час-

тині масових комунікацій – кожен отримує реальну можливість створювати і 

поширювати інформацію для всіх. Таким чином, нові підходи повинні врахо-

вувати останні технологічні тенденції у створенні та поширенні масової інфор-

мації. 

При реалізації цього принципу в національному законодавстві доцільно 

проводити гармонізацію з положеннями міжнародних актів, а також враховувати 

думку дослідників [261, 369, 493, 565, 595, 606, 607, 621, 625, 626]. 

Усі сформульовані вище основні принципи діяльності ЗМІ повинні знайти 

адекватне відображення в правовій доктрині та національному законодавстві, що 

має відношення до регламентації діяльності в сегменті засобів масової інфор-

мації, в тому числі і при використанні інтернет-технологій [55]. 

Таким чином, виходячи з мети всебічного розвитку діяльності ЗМІ, як до-

сить важливої для всього суспільства, та гармонізації з міжнародним і європей-

ським правовим полем, загальні рекомендації щодо вдосконалення правових 

засад регулювання діяльності засобів масової інформації зводяться до наступ-

ного. 

І. Законодавчо закріпити прогресивні принципи діяльності засобів масової 

інформації, для чого необхідно: 

1. Визначити принципи діяльності засобів масової інформації, виходячи з їх 

універсалізму для всіх форм створення і поширення масової інформації, розк-

рити їх зміст. 

2. Дати чітке правове визначення як окремих видів традиційних засобів 

масової інформації, так і сучасних видів масової комунікації, а також надати 

визначення відповідного виду діяльності. 

3. Створити універсальні правові рамки регулювання діяльності засобів 

масової інформації, що кореспондуються із сформульованими принципами. 

ІІ. Законодавчо закріпити принцип всебічної, гармонійної, загальнодосту-

пної інформаційної діяльності ЗМІ, для чого необхідно: 
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1. Встановити правову рівність будь-яких видів і форм ЗМІ в частині збору 

та поширення інформації. 

2. Створити законодавчі умови для сприяння політичної, культурної, осві-

тньої та пізнавальної різноманітності змісту ЗМІ. 

ІІІ. Законодавчо закріпити принцип сприятливих загальних правових рамок, 

для чого: 

1. Сформулювати правові гарантії діяльності ЗМІ, які відповідають стан-

дартам демократичного суспільства. 

2. Сформувати правові механізми, що виключають необґрунтоване засто-

сування методів впливу на діяльність ЗМІ, пов'язаних з їх господарською або 

іншою не інформаційною діяльністю. 

3. Забезпечити публічність дій державних органів, які застосовують до ЗМІ 

санкції у встановленому законом порядку, а також доступність для громадсь-

кості причин застосування цих санкцій та їх зміст. Встановити можливість по-

переднього оголошення початку процедури дослідження державними органами 

неінформаційної діяльності ЗМІ, яка може мати в якості наслідків застосування 

встановлених законом санкцій. 

IV. Законодавчо закріпити принцип доступності до джерел загально зна-

чимої інформації, для чого необхідно: 

1. Законодавчо визначити джерела суспільно значущої інформації; 

2. Встановити процедури звернення ЗМІ до джерел суспільно значимої ін-

формації та надання запитуваної інформації, а також встановити вичерпний 

перелік винятків із загального правила обов'язковості надання інформації. 

3. Встановити обов'язки юридичних і посадових осіб щодо надання запи-

туваної ЗМІ інформації та відповідальність за її не надання.  

4. Встановити універсальний порядок доступу представників ЗМІ до заходів, 

які мають суспільно значимий інтерес. Розглянути можливість встановлення 

правового режиму відкритої публічної (он-лайн) реєстрації представників ЗМІ, 

обмеженої тільки кількісними показниками можливостей приміщень або ауди- 

торій, де проводяться заходи. 

V. Законодавчо закріпити принцип позитивно налаштованої, прогресивної  
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інформаційної діяльності, що поважає загальнолюдські ідеали і цінності, для 

чого необхідно: 

1. Визначити законодавчі вимоги до пропорцій змісту суспільно значущих 

видів інформації у діяльності ЗМІ, в тому числі до розміру частини національ-

ного інформаційного продукту. 

2. Встановити універсальний вичерпний перелік інформації, забороненої 

законом для поширення як традиційними ЗМІ, так і новими засобами масової 

комунікації, гармонізований з міжнародно-правовими документами в галузі 

свободи слова. 

3. Визначити універсальну публічну процедуру оцінки інформації для від-

несення її до забороненої законом для поширення. Покласти на один конкретний 

державний орган повноваження щодо проведення досліджень стосовно відне-

сення інформації до забороненої законом для поширення, а також повноваження 

з накладання санкцій за порушення у судовому порядку. 

4. Встановити відповідальність ЗМІ та її представників, а також санкції за 

поширення інформації, що заборонена законом. 

VI. Законодавчо закріпити принцип дотримання плюралізму, справедли-

вості та прав, для чого необхідно: 

1. Визначити критерії плюралізму для різних видів ЗМІ та для різних видів 

їх концентрації. 

2. Визначити загальні вимоги для забезпечення свободи публікацій крити-

чних матеріалів щодо будь-яких осіб. 

3. Визначити універсальний підхід до проблеми захисту прав людини від 

можливих порушень як в умовах традиційних ЗМІ, так і в умовах використання 

технологій, що базуються на мережі Інтернет. 

VII. Законодавчо закріпити принцип незалежності на основі самоорганізації 

і самоврядності діяльності ЗМІ з урахуванням кодексів поведінки, для чого не-

обхідно: 

1. Визначити конкретні державні функції, які  можливо  передати  для вико- 

нання самоврядним об'єднанням ЗМІ, а також умови для такої передачі. 

2. Сформувати законодавчі умови, що сприяють створенню та функціону- 
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ванню ЗМІ на основі самоорганізації та самоврядності, а також самоврядних 

об'єднань ЗМІ, як професійних громадських об'єднань. 

3. Сформувати законодавчі умови, сприятливі не тільки створенню різних 

кодексів поведінки для ЗМІ, редакторів, журналістів, але і їх реального засто-

сування. 

 

4.3. Правове регулювання використання обмеженого радіочастотного 

ресурсу суб'єктами інформаційної сфери 

 

Використання обмежених ресурсів в інформаційній сфері дозволяє реалі-

зовувати технології, необхідні для забезпечення обороту інформації. Природа 

обмеженості цих ресурсів має різний характер. Наприклад, множина можливих 

номерів телефонної мережі в країні має обмежену їх кількість, що обумовлено 

технічними можливостями АТС, а радіочастоти, з одного боку, обмежені їх фі-

зичними номіналами, а з іншого - технічними можливостями та особливостями 

конкретних радіотехнологій. 

В інформаційній сфері використання обмежених ресурсів, як правило, ха-

рактеризується високим рівнем конкуренції, що зумовлює появу досить склад-

них організаційно-правових та економічних моделей їх розподілу. Більшою мі-

рою це має відношення до сфери використання радіочастотного ресурсу [470]. 

Історично першим нормативним актом, що регулював використання ра-

діочастотного ресурсу, був Закон про радіо (США, перша редакція - 1912 р., 

друга редакція - 1927 р.) [456]. Урядовою інституцією,  яка адмініструвала цей 

Закон, у той час була Федеральна комісія з радіо (Federal Radio Commission, 

FRC). К. Стерлінг вважав, що спонукальним мотивом створення FRC став вже 

сформований дефіцит спектру для бажаючих здійснювати мовлення, а також 

прохання промисловості про зменшення перешкод в ефірі [481]. Згодом FRC 

була замінена на FCC (Federal Communications Commission - Федеральна комісія 

зв'язку) відповідно до  нового  Закону  «Про телекомунікації» в редакції 1934 р.,  

який ще раз був змінений в 1996 р. [630]. 
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Сучасна модель управління і регулювання радіочастотним ресурсом. В 

останні роки багато говорилося про необхідність здійснення заходів щодо вдо-

сконалення моделей управління і регулювання радіочастотним ресурсом [454], 

які могли б бути спрямовані на: 

створення нових технологій використання радіочастотного ресурсу, що 

дозволяють системно збільшувати ефективність його використання; 

формування економіко-правових механізмів, максимально орієнтованих на 

саморегулювання. 

Упевненості в перспективності першого напряму надають сучасні досяг-

нення в розвитку радіотехнологій. Наприклад, мова може йти про так зване ко-

гнітивне радіо - підклас більш загального класу інтелектуальних радіосистем 

[418]. Вважається, що одним із перших термін «когнітивне радіо» ввів Дж. Мі-

тола (Joseph Mitola III) у своїй докторській дисертації [469]. Відзначається, що 

відмінністю таких систем, яка дозволяє виділити їх в окрему групу, є здатність 

отримувати та аналізувати інформацію з навколишнього радіопростору, перед-

бачати зміни каналу зв'язку та оптимальним чином підлаштовувати свої внут-

рішні параметри стану, адаптуючись до змін радіосередовища [4]. 

Однак в огляді з регулювання сектора електрозв'язку, що був підготовлений 

на замовлення МСЕ, відзначається, що модель «права користування», яка за-

снована на інтелектуальних або «розумних» технологіях, забезпечує можливість 

використання спектра на спільній основі і дозволяє не ліцензованим користу-

вачам пристроїв працювати на тих же частотах на вторинній основі, що й ліце-

нзованим користувачам, які володіють винятковими правами на використання 

зазначеного спектра. Цілком очевидно, що модель «права користування» може 

функціонувати тільки в тому випадку, якщо відповідний спектр не використо-

вується інтенсивно [476]. 

У цьому ж напрямі реалізовувалися зусилля в країнах Євросоюзу з просу-

вання концепції гнучкого підходу до формування правової моделі управління 

використанням радіочастотного ресурсу [597]. Зокрема, йдеться про політику 

ЄС щодо доступу для служб електронних комунікацій, яка має скорочену назву 

WAPECS (WAPECS - Wireless Access Platforms for Electronic Services). 
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Професор В.О. Тихвінський характеризує суть WAPECS, як концепцію 

технологічної нейтральності використання радіоспектра, в якій найважливішим 

є визначення радіослужб і радіотехнологій, для яких є можливість реалізовувати 

цю концепцію [397]. У 2008 р. у робочому документі Радіоспектрального комі-

тету Єврокомісії було зазначено, що остаточна доповідь з проблеми імплемен-

тації концепції WAPECS містить низку узгоджених технічних умов у смугах 

2500-2690 МГц і 3400-3800 МГц [452]. А у звіті СЕПТ (2010 р.) говориться, що 

більшість європейських країн уже впровадили або до 2012 р. збираються реалі-

зувати WAPECS підхід, описаний і визначений у рішеннях ЄС [477]. 

Другий напрям, пов'язаний  з використанням економічних механізмів для 

підвищення ефективності управління радіочастотним спектром, знайшов відо-

браження в самих різних оглядах і рекомендаціях, а також у наукових дослі-

дженнях. Це пояснюється низкою негативних явищ, які призводять до спотво-

рення конкуренції та до тимчасового уповільнення впровадження нових перс-

пективних радіотехнологій, що в цілому призводить до уповільнення освоєння 

спектра і зниження його економічної ефективності. 

Деякі країни бачать можливість підвищення ефективності користування 

радіочастот у вільному продажу радіочастот на вторинному ринку, сподіваю-

чись на чудодійну силу ринкових відносин, вважаючи, що при цьому може бути 

вирішено багато сучасних проблем управління радіочастотним ресурсом. Тому 

регулятори роблять обережні кроки для того, щоб зробити можливою торгівлю 

на ринку радіочастотним ресурсом. Одне з останніх подібних рішень оголосив 

Ofcom (незалежний регулюючий орган в інформаційній сфері Великобританії). 

У заяві Ofcom було запропоновано зробити можливим продаж на вторинному 

ринку ліцензії на створення громадської бездротової мережі в частотних діапа-

зонах 900 МГц, 1800 МГц і 2100 МГц [480]. 

Для реалізації процесу продажу ліцензій Ofcom встановив згідно із законом 

правила переходу від власника ліцензії до іншої особи прав і обов'язків, що ви-

никають у результаті володіння цією ліцензією. Особливу увагу було приділено 

заходам щодо збереження конкуренції внаслідок переходу прав на ліцензію. 

Тому дотримуючись обережної тактики при реалізації нововведень, Ofcom 
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вважає доцільним наявність інституту згоди з його боку на запропоновану пе-

редачу ліцензій, в процесі передачі якої і будуть вивчатися всі обставини та 

будь-які докази, в тому числі, будь-які потенційні вигоди. 

У Доповіді з введення нових інструментів реалізації політики управління 

радіочастотним спектром, що було підготовлено у 2006 р. для Національного ІТ і 

Телеком агентства Данії (National IT and Telecom Agency for Denmark), відзна-

чені переваги, що пов'язані з введенням режиму торгівлі спектром і лібераліза-

цією. Автори Доповіді вважають, що в цілому більш широке використання ри-

нкових механізмів може призвести до збільшення економічного добробуту 

датських громадян [461]. 

Експертами визнано, що розгортання нових радіотехнологій в GSM- ме-

режах мобільних операторів (на старих частотах) дозволить у декілька разів 

заощадити фінансові, матеріальні і тимчасові ресурси за рахунок використання 

механізму рефармінгу, тобто взаємного обміну частинами відповідних смуг ра-

діочастот. Такий підхід широко обговорювався фахівцями і сьогодні прийнятий 

низкою регуляторів, як можливий механізм підвищення ефективності викорис-

тання радіочастотного спектра. Наприклад, індійський регулятор (Telecom 

Regulatory Authority of India) вважає, що забезпечення такого підходу  стало 

критично важливим для задоволення попиту на широкосмугові послуги [475]. 

Більше того, він намагатиметься створити спеціальний фонд спектра для забез-

печення ефективності механізму рефармінгу. 

У Євросоюзі в липні 2009 р. Рада ухвалила поправки до GSM - директиві 

[618], які дозволяють використовувати смуги 900 МГц і 1800 МГц для універ-

сальних мобільних телекомунікаційних послуг (UMTS), за рахунок викорис-

тання механізму рефармінгу. Крім того, в інтересах забезпечення рефармінгу 

були прийняті зміни до Рамкової директиви. 

При впровадженні найрізноманітніших економічних методів у практику 

діяльності регуляторів для управління радіоспектром необхідно враховувати 

застереження, що викладене Єврокомісією у проекті першої програми з радіос-

пектральної політики (ПРП). Єврокомісія попереджує про те, що при введенні 

економічних методів підвищення ефективності використання радіочастотного 
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спектра держави-члени повинні завчасно вжити необхідних заходів регулю-

вання. Наприклад, це стосується дії зі зміни нині діючого права щодо забороні 

придбання прав на певну частину спектра, щодо встановлення умов накопичення 

спектра та ефективного його використання з тим, щоб обмежити розмір спектра 

для кожного оператора, або щоб уникнути надмірного накопичення спектра, або 

щоб уникнути спотворення конкуренції [593]. 

Безсумнівно, слід розділити точку зору М. Фалча і Р. Тадайоні (Morten Falch, 

Reza Tadayoni) про те, що ключовим питанням при використанні економічних 

методів підвищення ефективності використання радіочастотного спектра є ви-

значення адекватного права власності на спектр [453]. Вони вважають за доці-

льне для порівняння ввести аналогію права власності на радіочастотний спектр і 

права власності на нерухомість. Права власності на нерухомість характеризу-

ються наступним: 

– нескінченні в часі; 

– можуть бути продані на ринку; 

– можуть бути експропрійовані в інтересах державних потреб; 

– можуть бути обмежені у використанні з тим, щоб уникнути нанесення 

шкоди сусідам чи суспільним інтересам. 

На думку цих авторів, все це може бути повною мірою віднесено і до права 

власності на радіочастоти [453]. 

Телекомунікаційний ринок у частині використання радіотехнологій все 

ближче насувається до назріваючої кризи. Проблема полягає в тому, що спо-

живач телекомунікаційних послуг, виходячи зі своїх функціональних потреб (що 

зростають і/або розвиваються), вимагає все більш швидкісного передавання 

даних, а можливості радіотехнологій (зокрема, в мобільному зв'язку) значно ві-

дстають від цих вимог. Тому практично в усіх країнах ведуться дослідження з 

пошуку найбільш ефективної моделі управління та використання радіочастот-

ного ресурсу. Звичайно, всі ці моделі мають в якості основної складової зако-

нодавчу частину, яка власне є фіксатором пропонованих підходів. 

Негативні економічні наслідки нераціонального управління радіочастотним 

спектром відзначалися дослідниками давно (L.Herzel [458, 459] - 1951 р.; R. 
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Coase [451] - 1959 р.). Особливе місце займає одна з перших фундаментальних 

робіт Рональда Коуза, в якій він дав аргументовану критику моделі розподілу 

радіочастотного ресурсу, що заснована на адміністративних рішеннях, обґрун-

тованих політичними факторами, одночасно запропонувавши економічний під-

хід до розподілу спектра [451]. Економічно-правові аспекти регулювання ра-

діочастотного спектра досліджували У. Лер, М. Фалч, Р. Тадайоні, Б. Веленніус, 

І. Нето [110], В.В. Ноздрін, А.Є. Крупнов, А.І. Скородумов, В. Новіков [296]. 

В Україні законодавство в галузі регулювання використання радіочастот-

ного ресурсу в основному було сформовано в 2000-2004 роках. І з тих пір 

практично не змінювалося. Однак умови телекомунікаційного ринку, можли-

вості радіотехнологій, потреби споживачів з того часу значно змінилися. Тому 

актуальним є розгляд проблеми реформування законодавства в галузі регулю-

вання використання радіочастотного ресурсу. 

Проведений аналіз проблем підвищення ефективності управління та регу-

лювання радіочастотним спектром, а також можливих шляхів їх вирішення 

свідчить про те, що світова практика, теоретики і фахівці ще не виробили нової 

узагальненої та остаточної моделі управління радіочастотним спектром [53]. 

Безсумнівним бар'єром на шляху впровадження економічно-правових ме-

тодів в управління та регулювання використання радіочастотного ресурсу в 

Україні є недостатнє опрацювання визначення змісту та правового режиму прав, 

що пов'язані із використанням радіочастотного спектра, як в рамках національ-

ної правової системи, так і в рамках міжнародної. Без вирішення проблеми ви-

значення правового статусу радіочастотного спектру (ресурсу), радіочастоти, 

права на використання радіочастоти (спектра, ресурсу), правового режиму 

отримання права на використання радіочастоти і його передачі та інших пра-

вових аспектів, що пов'язані із використанням радіочастотного спектра, уне-

можливлюється формування пропозицій з удосконалення національного зако-

нодавства. 

Насамперед, доцільно в інтересах інформаційного права визначитися з  ос- 

новними термінами, такими як «радіохвиля», «частота», «радіочастота», «ра-

діочастотний ресурс», «радіочастотний спектр», так як навіть у спеціальній лі- 



303 

 

тературі вони часто використовуються як синоніми. 

У Регламенті радіозв'язку дано визначення термінів «радіохвилі або хвилі 

Герца», «радіочастотний спектр» [347]. Російський дослідник В. Котов розділяє 

поняття «радіочастотний спектр» і «радіочастотний ресурс». Він стверджує, що 

радіочастотний спектр - це фізичне поняття, і як такий він не належить жодній 

державі, а використовується всім світовим співтовариством відповідно до пра-

вил Міжнародного союзу електрозв'язку [242, c. 23, 587]. З іншого боку, він 

вважає, що російський радіочастотний ресурс (РЧР) - поняття економічне, при-

в'язане до території держави. На підставі даного ним визначення «радіочастот-

ний ресурс» В. Котов вказує на специфічні властивості РЧР [242, c. 23]: 

– РЧР не є матеріальним об'єктом, тому доступ до нього може бути здійс-

нений тільки у формі права користування; 

– РЧР не є предметом купівлі-продажу. 

На відміну від попередньої точки зору В. Гусєв вважає, що об'єктом пра-

вового регулювання є використання радіочастотного спектра [146]. По-різному 

сприймаються поняття «радіочастотний ресурс» або «радіочастотний спектр» в 

якості економічної категорії. Так, А.В. Нарукавніков і Т.А. Кузовкова вважають 

радіочастотний ресурс обмеженим виробничим ресурсом [288, c. 18]. Ряд фахі-

вців стверджує, що радіочастотний ресурс - це обмежений природний ресурс [22, 

c. 50, 216]. В.В. Ноздрін цілком виразно називає радіочастотний спектр цінним 

державним ресурсом [299, c. 4]. Дещо  іншу позицію формулює А.С. Васильєв, 

який стверджує, що радіочастотний спектр є обмеженим природним ресурсом 

особливого роду, а саме, на відміну від інших природних ресурсів, він є неви-

черпним, оновленим і невразливим [108]. 

Спектр (лат. Spectrum від лат. Specter - бачення, привид) у фізиці – розподіл 

значень фізичної величини (зазвичай енергії, частоти або маси) [114]. Таким 

чином, радіочастотний спектр є розподілом значень радіочастоти. Тому можна 

погодитися з думкою М. Іващенко про те, що можливість застосування статусу 

«товару» до зазначених категорій викликає великі сумніви [182]. Далі вона ви-

словлює припущення про доцільність, з юридичної точки зору, використання 

поняття «право на використання радіочастотного спектра». Це припущення ви-
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глядає явно нелогічним, оскільки важко уявити собі право на використання ра-

діочастотного спектра - на використання розподілу значень фізичної величини 

(величини радіочастоти). 

Можна уявити собі ситуацію, яка насправді реально існує в дуже великій 

кількості випадків, коли передавач А і передавач В випромінюють радіосигнал з 

однаковими параметрами на одній і тій же частоті. Це стає можливим у тому 

випадку, коли передавачі знаходяться в різних місцях, що виключає взаємні 

перешкоди відповідних радіотехнологій. У разі, коли передавач А і передавач В 

знаходяться в одному і тому ж географічному місці, безперешкодна  робота на 

одній і тій же частоті також стає цілком можливою, але за умови використання 

вузько спрямованих антен, які зорієнтовані на різні азимути, або за умови ви-

промінювання радіосигналів різної поляризації, або за умови відмінності на 

порядки рівнів випромінюваної потужності або відмінності в структурі сигналів. 

Таким чином, кажучи про факт використання радіочастотного ресурсу для яко-

їсь конкретної радіочастоти, ми повинні мати на увазі те, що це може означати 

можливість факту роботи великої кількості передавачів на одній і тій же частоті. 

В якості прикладу можна привести радіотехнологію WirelessHD, що працює 

на частоті 60 ГГц, дальність дії якої обмежується десятком метрів внаслідок 

наявності дуже сильного загасання радіохвиль у цьому діапазоні в стінах і пе-

рекриттях будівель та споруд. А це означає, що в багатоквартирному будинку в 

кожній квартирі або в котеджному містечку в кожному будинку можуть пра-

цювати передавач та приймачі на одній і тій же частоті, що забезпечують ши-

рокосмугове передавання даних, які не матимуть взаємних перешкод. 

Іншими словами, ми можемо констатувати можливість багаторазового та 

одночасного використання радіочастотного ресурсу (радіочастотного спектра) 

різними суб'єктами на якійсь конкретній частоті або в діапазоні частот як в рі-

зних географічних місцях, так і в одному і тому ж місці. При цьому від кількості 

користувачів, від часу користування, інтенсивності використання властивості 

об'єкта   (радіочастотного   ресурсу,  радіочастотного   спектра, радіочастоти) не  

змінюються. 

Подібну  аналогію  не  можна  знайти  в реальному світі речей. Сьогодні не- 
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можливо змоделювати ситуацію, коли одну і ту ж річ, на яку хтось вже має якісь 

права, може використовувати одночасно велика кількість суб'єктів, що перебу-

вають у різних географічних місцях. І лише тільки один вид об'єктів допускає 

таке використання - це інформація, представлена в різному вигляді і формі. 

Особливості правового регулювання суспільних відносин, що пов'язані з 

отриманням права використовувати радіочастотний ресурс, або права власності 

на передавач, або права випромінювання радіосигналу диктуються особливос-

тями національних правових систем у частині встановлення правового режиму 

власності. 

В Законі України «Про радіочастотний ресурс України» [530] (далі - Закон) 

надано визначення наступних термінів: 

«користування радіочастотним ресурсом» – діяльність, пов'язана із засто-

суванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що 

випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіо-

частотного ресурсу; 

«радіочастотний ресурс» - частина радіочастотного спектра, придатна для 

передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними за-

собами і яку можливо використовувати на території України та за її межами 

відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для 

України частотно-орбітальних позиціях.  

  Аналіз визначення терміна «користування радіочастотним ресурсом» до-

зволяє зробити висновок про те, що законодавець однозначно пов'язує викори-

стання радіочастотного ресурсу з випромінюванням радіосигналів передавачами. 

З метою більш адекватного відображення об'єкта правовідносин у цій сфері 

уточнимо дане в законі визначення терміна «радіочастотний ресурс». Радіоча-

стотний ресурс - сукупність радіочастот, на яких може передавати-

ся/передається та/або може прийматися/приймається електромагнітна ене-

ргія радіоелектронними засобами на території України та за її межами, а 

також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях. 

Незважаючи на наявність свободи в укладанні цивільно-правових договорів 

купівлі-продажу передавачів, існують обмеження щодо їх використання (за-
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стосування), які визначені окремими нормами Закону. Дійсно в статті 30 Закону 

встановлюється, що право використання радіочастотного ресурсу України 

здійснюється на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом 

України та дозволів на експлуатацію. 

У той же час у пункті 9 статті 33 Закону прямо забороняється користувачеві 

радіочастотного ресурсу України передавати право на користування радіочас-

тотним ресурсом України будь-якій іншій фізичній або юридичній особі. 

З метою встановлення правового режиму, що забезпечує можливість ре-

фармінгу, законодавець вніс зміни до статті 34 Закону, в якій у якості підстав для 

переоформлення ліцензій (право використання радіочастотного ресурсу України) 

передбачив спільну заяву суб'єктів господарювання щодо перерозподілу між 

ними радіочастотного ресурсу з метою оптимізації його використання. За своєю 

фактичною сутністю суспільні відносини між суб'єктами господарювання щодо 

перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, відповідно до пункту 6 час-

тини першої статті 34 Закону, можуть бути зведені до взаємного передавання 

права використання радіочастотного ресурсу на конкретних номіналах частот. 

Отже, норма пункту 6 частини першої статті 34 Закону входить в пряму колізію з 

нормою, що викладена у пункті 9 статті 33 Закону, яка імперативно забороняє 

передавати право на користування радіочастотним ресурсом. 

До аналогічного висновку можна прийти і в результаті аналізу змісту пун-

кту 3 частини першої статті 34, що регулює переоформлення ліцензій в процесі 

реорганізації юридичних осіб шляхом поділу або виділення. Але і в цьому ви-

падку мова йде про фактичну передачу права на користування радіочастотним 

ресурсом, що суперечить пункту 9 статті 33 Закону. 

Для розгляду можливості передачі права на користування радіочастотним 

ресурсом слід проаналізувати правову природу цього права. На думку А.С. Ва-

сильєва, під радіочастотним спектром, як об'єктом цивільних прав, розуміється 

сукупність радіочастот у встановлених межах, територіальні границі  яких 

описані в установленому законом порядку [108]. Далі А.С. Васильєв, конста-

туючи, що радіочастотний спектр не може бути віднесений ні до речей, ні до 

майнових прав в їх класичному розумінні, вважає, що в системі об'єктів циві-



307 

 

льних прав він займає проміжне положення між матеріальними речами і май-

новими правами. 

Дійсно, деякі дослідники, зокрема І. Гумаров, висловлюють думку про те, 

що приватне право крім речей, як предметів матеріального світу, паралельно 

допускає й існування нематеріальних «речей». Це означає, що межа між речами 

як предметами матеріального світу, з одного боку, і майновими правами, з ін-

шого, - насправді не є досить визначеною [143]. Тому, вважає І. Гумаров, оскі-

льки об'єктами права власності є лише речі, можна припустити, що законодавець 

допускає наділення деяких майнових прав (прямо речами не називаються) вла-

стивостями речі і, значить, відповідне визнання їх опосередковано - через «річ» - 

об'єктами права власності. Проте Цивільний кодекс Російської Федерації не мі-

стить достатньо чітких критеріїв, що дозволяють виділити серед майнових прав 

ті, які за певних умов можуть набувати речову оболонку, тобто бути «річчю». 

Цивільний кодекс України визнає в якості об'єкту цивільних прав майнові 

права (ст. 177 ЦК України). А майнові права, в якості об'єктів цивільних прав, 

можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої у по-

рядку правонаступництва, або спадкування, або іншим чином, якщо вони не 

вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними 

від фізичної або юридичної особи. Відповідно до статті 178 ГК України види 

майнових прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається або 

перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом, 

мають бути прямо встановлені законом. Законодавець у статті 190 Цивільного 

кодексу України встановив, що майном як особливим об'єктом вважаються 

окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки. При цьому 

майнові права є неспоживчою річчю, і вони визнаються речовими правами. 

На питання про те, чи можуть майнові права бути предметом договору ку-

півлі-продажу, ствердно відповідає зміст частини другої статті 656 ГК України. 

До договору купівлі-продажу майнових прав застосовуються загальні поло-

ження про купівлю-продаж, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих 

прав. При цьому законом можуть бути встановлені особливості договору купів-

лі-продажу для окремих видів майна. 
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У Цивільному кодексі України не розкрито детальний зміст терміна «май-

нові права». Але в Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та профе-

сійну оціночну діяльність в Україні» надано визначення терміна «майнові пра-

ва». Згідно цього Закону майновими правами, які можуть оцінюватися, визна-

ються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому 

числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, ро-

зпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на прова-

дження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги 

[527]. Отже, попередньо можна стверджувати, що право на використання ра-

діочастотного спектра або частини радіочастотного ресурсу, право на експлуа-

тацію передавального (випромінюючого) пристрою, право на випромінювання 

радіосигналу можливо віднести до майнових прав в якості інших специфічних 

прав. 

Раніше ми вже говорили, що використання терміна «радіочастотний 

спектр» при опису суспільних відносин викликає сумнів, оскільки спектр - це 

всього лише розподіл значень фізичної величини, в цьому випадку значень ра-

діочастот. Тому, будь-які правові конструкції з використанням радіочастотного 

спектра в якості об'єкта правовідносин не можуть бути переконливими. На-

справді всі юридично значимі відносини суб'єктів телекомунікаційного ринку, 

що стосуються використання радіотехнологій, пов'язані з випромінюванням 

передавачів на радіочастоті з конкретним номіналом або на радіочастотах кон-

кретного діапазону. 

Тому більш наближеною до реалій практики є точка зору Р. Коуза [451] про 

те, що право на використання радіочастоти насправді є правом власності на пе-

редавач або правом власності на радіочастоту. Припущення Р. Коуза про мож-

ливість введення квазівласності на радіочастоту могли бути прийняті в 50-70-ті 

роки минулого століття, в умовах відсутності радіотехнологій, що дозволяють 

одночасно випромінювати радіосигнали на одній і тій же частоті, не заважаючи 

один одному. Як зазначалося вище, сучасні технології дозволяють багаторазово 

та одночасно випромінювати радіосигнали на радіочастоті одного і того ж но-

міналу як в різних географічних місцях, так і в одному географічному місці. У 
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цьому випадку така штучна юридична конструкція, як «право власності на ра-

діочастоти», не витримує критики. 

Про те, що насправді мова повинна йти не про виникнення права власності 

на радіохвилі або радіочастотний спектр, а про право мовлення на певних ра-

діочастотах, говорив В. А. Лапач [253]. Розглядаючи ситуацію з формуванням 

правової моделі регулювання відносин, пов'язаних із випромінюванням радіо-

сигналів, він зазначав, що часто при цьому вдаються до вимушених юриди-

ко-технічних прийомів, тому що в цьому випадку практична діяльність стика-

ється з неможливістю існуючими нормами об'єктивного права адекватно вре-

гулювати суспільні відносини, що складаються стосовно  цінностей, які знову 

втягуються в цивільний оборот, насамперед, з неможливістю забезпечити за-

кріплення приналежності конкретних цінностей за різними особами і врегулю-

вати динамічні процеси обігу таких цінностей [253]. 

З урахуванням того, що для будь-якої радіотехнології робота передавачів на 

випромінювання обумовлюється низкою умов, починаючи від генерального 

дозволу на випромінювання до обмежень на технічні параметри (потужність 

випромінювання, конкретні значення або діапазон радіочастот, поляризація 

випромінюваного сигналу, висота підвісу антени тощо), то фактично право на 

використання радіочастоти – це право на випромінювання радіосигналу на ра-

діочастоті конкретного номіналу. 

Отже, підсумовуючи, можна стверджувати таке [53]: 

 використання «радіочастотного ресурсу», «радіочастотного спектра», 

«радіочастоти», як об'єкта правовідносин не дозволяє відбити дійсний зміст 

суспільних відносин, пов'язаних з використанням радіотехнологій; 

 використання зазначених термінів методологічно призводить до необ-

хідності побудови штучних юридико-технічних конструкцій, які найчастіше 

призводять або до колізії норм, або до виникнення білих плям у регулюванні 

суспільних відносин, або до неможливості використання добре опрацьованих 

цивільно-правових механізмів правового регулювання. 

Таким чином, є доцільним признати, що в якості об'єкта правових відносин, 

пов'язаних з використанням радіотехнологій, повинні виступати специфічні 
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майнові права: право на випромінювання радіосигналу на радіочастоті конкре-

тного номіналу або на радіочастотах конкретного діапазону, а також право на 

експлуатацію передавального (випромінюючого) пристрою - радіочастотні 

майнові права. 

Сформулюємо наступне визначення: радіочастотне майнове право – це 

право на випромінювання радіосигналу та/або право на експлуатацію переда-

вального (випромінюючого) пристрою на радіочастоті конкретного номіналу 

або на радіочастотах конкретного діапазону.  

Радіочастотні майнові права можуть бути надані відповідно до індивідуа-

льного рішення регулюючого органу або іншого компетентного органу, а також 

відповідно до норм законодавства. 

Визнання того, що в якості об'єкта правових відносин, пов'язаних з вико-

ристанням радіотехнологій, повинні виступати радіочастотні майнові права, 

дозволяє залучити до вирішення проблем, що мають місце при формуванні мо-

делі підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу, добре 

опрацьовані цивільно-правові механізми правового регулювання. Наприклад, 

використовувати негаторні позови для усунення шкідливих радіоперешкод або 

віндикаційні позови щодо суб'єктів, які незаконно випромінюють сигнал на ра-

діочастоті, майнове право випромінювання на якій належить позивачеві. 

Як визначено у статті 656 ЦК України, майнові права, а в нашому випадку 

право на випромінювання радіосигналу на радіочастоті конкретного номіналу 

або на радіочастотах конкретного діапазону, а також право на експлуатацію 

передавального пристрою, можуть бути предметом договору купівлі-продажу. З 

урахуванням того, що первинне надання радіочастотних майнових прав обтя-

жується виконанням низки умов щодо їх реалізації, що за суттю справи транс-

формується в зобов'язання суб'єкта їх отримання, будь-яка передача таких 

майнових прав повинна супроводжуватися також передачею  відповідних зобо-

в'язань. 

Відповідно до міжнародної практики, ті  країни,  які  дозволили продаж (пе- 

редачу) прав на випромінювання радіосигналу на радіочастоті конкретного но-

міналу, паралельно почали боротьбу зі спекуляцією (штрафи за невикористання 



311 

 

частини радіочастотного ресурсу, організація аукціонів, відкрита і загальнодо-

ступна інформація про угоди, що пов'язані з продажем прав на невикористані 

частини радіочастотного ресурсу, обмежений термін дії ліцензії тощо). Оскільки 

безконтрольний перехід радіочастотних майнових прав між різними господа-

рюючими суб'єктами може призвести до створення перешкод, то і це питання 

вимагає спеціального врегулювання на законодавчому рівні. 

Таким чином, з метою підвищення ефективності використання радіочас-

тотного ресурсу доцільно використовувати гібридну правову модель управління 

та регулювання використанням радіотехнологій з випромінюванням радіосиг-

налу на радіочастотах конкретних номіналів або в конкретних діапазонах частот. 

Ця гібридна модель має містити елементи адміністративно-правової, регулято-

рної та ліберально-ринкової моделей, кожна з яких повинна застосовуватися 

стосовно тих радіослужб, радіотехнологій і діапазонів радіочастот, де вона дає 

максимально позитивний ефект [26]. Визнання, в якості об'єкта регулювання, 

пов'язаного з використанням радіотехнологій, радіочастотних майнових прав 

відкриває широкі перспективи для впровадження ліберально ринкової моделі. 

Таким чином, виходячи з цілей підвищення ефективності використання 

радіочастотного ресурсу та гармонізації з міжнародним і європейським законо-

давством, загальні рекомендації щодо вдосконалення національного законо-

давства в галузі управління та регулювання використання радіочастотного ре-

сурсу зводяться до наступного. 

І. Провести кодифікацію національного законодавства у сфері викорис-

тання користування радіочастотного ресурсу та його гармонізацію з міжнарод-

ним та європейським правовим полем, для чого необхідно: 

1. Провести систематизацію всього нормативно-правового поля, що регу-

лює суспільні відносини у сфері використання радіочастотного ресурсу. 

2. Створити кодифікаційний законодавчий акт, що регулює суспільні від-

носини у сфері використання радіочастотного ресурсу, як складову частину 

Інформаційного кодексу. 

3. Визначити з урахуванням міжнародного права, європейського нормати-

вно-правового поля та  української  законодавчої  бази  основні дефініції у сфері  
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використання радіочастотного ресурсу. 

4. Оптимізувати кількість дефініцій, обмежившись лише тими, які необхідні 

для цілей правового регулювання діяльності у сфері використання радіочасто-

тного ресурсу. 

5. Максимально перенести зміст норм підзаконних актів у кодифікаційний 

законодавчий акт. 

II. У процесі створення кодифікаційного законодавчого акта сформувати 

нормативно-правові основи для можливого введення ринку використання ра-

діочастотного ресурсу, для чого необхідно: 

1. Законодавчо визначити правову категорію «радіочастотні майнові пра-

ва». 

2. Законодавчо закріпити основні принципи надання радіочастотних май-

нових прав, відповідних сучасному стану телекомунікаційного ринку та перс-

пективам підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу. 

3. Визначити законодавчі принципи забезпечення функціонування ринку 

радіочастотних майнових прав з урахуванням забезпечення конкуренції у ви-

користанні радіочастотного ресурсу. 

ІІІ. Забезпечити законодавче формування процесу надання радіочастотних 

майнових прав, як адміністративного процесу надання послуг, для чого необ-

хідно: 

1. Визначити принципи реалізації процесу надання адміністративних пос-

луг із надання радіочастотних майнових прав, спираючись на положення реко-

мендацій Комітету Міністрів державам-членам «Про належне адміністрування» 

2007 р., розкрити їх зміст. 

2. Сформулювати правові норми, які кореспондуються  зі встановленими 

принципами інформаційного права та визначають зміст процедур надання ра-

діочастотних майнових прав. 

IV. Забезпечити еволюційну зміну моделі дозволу доступу на ринок теле-

комунікацій з використанням радіочастотного ресурсу, для чого необхідно: 

1. Законодавчо реалізувати принцип надання радіочастотних майнових прав, 

що використовуються при веденні комерційної діяльності, виключно через про- 
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цедуру проведення торгів (аукціонів). 

2. Законодавчо розширити підстави для реалізації повідомного принципу 

(принципу загального дозволу) отримання радіочастотних майнових прав на без 

дозвільній основі. 

3. Сформувати нормативно-правові та нормативно-технічні умови для ро-

зширення можливостей використання радіочастотного спектра на основі пові-

домного принципу та на без дозвільній основі. 

4. Визначити переліки накладених зобов'язань для випадків загальних до-

зволів чи без дозвільних випадків використання радіочастотного ресурсу для 

різних діапазонів частот та для різних радіотехнологій. 

5. Визначити вичерпний перелік документів, які необхідно подавати до 

незалежного регулюючого органу в якості додатків до повідомлення про початок 

реалізації радіочастотних майнових прав, а також вимоги до їх змісту та офор-

млення, у тому числі до юридично значимого документа, який підтверджує ви-

конання оператором або провайдером накладених зобов'язань на загальний до-

звіл. 

6. Визначити відповідальність суб'єктів радіочастотних майнових прав за 

надання недостовірної інформації при поданні повідомлення про намір вико-

ристання радіочастотного спектра на конкретних номіналах частот, передба-

чивши можливість накладення справедливих і адекватних виявленому пору-

шенню фінансових та організаційних санкцій незалежним регулюючим органом. 

V. Створення правових механізмів забезпечення конкуренції, зокрема, для 

забезпечення боротьби з концентрацією радіочастотного ресурсу при введенні 

вторинного ринку радіочастотних майнових прав, для чого необхідно: 

1. Законодавчо визначити ринки горизонтальної та вертикальної концент-

рації операторів телекомунікацій, що використовують радіочастотний ресурс, а 

також допустимі рівні концентрації для всіх видів радіотехнологій. 

2. Визначити повноваження незалежного регулюючого органу у сфері ви-

користання радіочастотного ресурсу за визначенням рівнів концентрації щодо 

певних власників радіочастотних майнових прав в ініціативному порядку або за 

скаргою суб'єктів ринку і споживачів. 
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3. Наділити незалежний регулюючий орган повноваженнями з регулярного 

та додаткового збору інформації з метою дослідження питань концентрації, а 

суб'єктів радіочастотних майнових прав - обов'язком надавати необхідну інфо-

рмацію. 

4. Наділити незалежний регулюючий орган повноваженнями з реалізації 

заходів із деконцентрації відносно конкретних суб'єктів радіочастотних май-

нових прав, перелік і зміст яких мають бути визначені законом. 

VІ. Створення економіко-правових механізмів підвищення ефективності 

використання радіочастотного ресурсу, для чого необхідно: 

1. Розробити та нормативно затвердити методики розрахунку розмірів ра-

зової та щорічної плати, які повинні бути диференційовані в залежності від ри-

нкової вартості конкретних діапазонів радіочастот, території, застосовуваних 

радіотехнологій. 

2. Законодавчо встановити принцип прогресивного збільшення щорічної 

плати за невживаний радіочастотний ресурс суб'єктами радіочастотних майно-

вих прав. 

3. Сформувати нормативно-правову базу для використання біржових ме-

ханізмів на вторинному ринку радіочастотних майнових прав. 

 

4.4. Методологічні основи правового регулювання в інформаційній 

сфері за умови використання мережі Інтернет  

 

В останні роки сфера використання інтернет-технологій істотно розшири-

лася, про що можуть свідчити як численні публікації в спеціальній літературі та 

засобах масової інформації, так і зміст міжнародних документів [582, 600, 601, 

603]. У Повідомленні Європейської комісії відзначається дуже високий ступінь 

проникнення і використання інтернет-технологій, особливо в розвинених краї-

нах, що перетворило Інтернет у життєво важливий ресурс, будь-яке серйозне 

порушення  у  функціонуванні  якого  може  мати потенційно катастрофічні нас- 

лідки для суспільства та економіки [460].  

Зміст численних наукових публікацій свідчить про те, що загальної право- 
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вої позиції відносно підходу до регулювання суспільних відносин, пов'язаних із 

використанням інтернет-технологій, на цей час не сформовано. Більше того, 

дискусійним залишається концептуальне питання про доцільність правового 

регулювання такого роду відносин. Про це говорив В.А. Копилов ще в 2002 році, 

підкреслюючи, що «одна група фахівців вважає, що Інтернет - таке середовище, 

в якому право принципово не може бути застосоване, а друга група думає, що 

право в Інтернет займе гідне місце» [233]. К. Лаудер вважав, що широкомасш-

табне використання Інтернету призводить до необхідності вирішення наступної 

проблеми: чи обмежитися лише додатковою інтерпретацією існуючих юриди-

чних понять або правових норм чи створювати абсолютно нові юридичні пра-

вила і правові норми [465].  

Наукові праці та публікації вчених-юристів рясніють виразами типу: 

«правового регулювання діяльності засобів масової інформації в мережі Інтер-

нет» (А.А. Чеботарьова [420]), «правовідносин, що виникають у мережі Інтер-

нет» (А.Н Гулемін [142]) , «угодам, що укладаються в мережі Інтернет» (Л.В. 

Горшкова [138]), «юридична відповідальність в Інтернеті» (І.М. Рассолов [343]), 

«масові комунікації в мережі Інтернет» (Ю.П. Бурило [104]), «порушення ав-

торських прав в Інтернеті» (О.М. Пастухов [317]), «міжнародно-правове регу-

лювання діяльності в Інтернет» (К.С. Шахбазян [431]), «надання послуг в Інте-

рнет» ( Н.В. Аляб'єва [15]), «право віртуального простору» (А. Абдуджалілов 

[2]) тощо. З іншого боку, набагато рідше, але використовуються й інші вирази: 

«правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з Інтернет», «суспі-

льних відносин, що виникають і (або) розвиваються при використанні Інтернет» 

(С.В. Малахов [270]), «діяльності, що здійснюється з використанням мережі 

Інтернет» (А. А. Тедеєв [384]), «отримання інформації за допомогою Інтернет» 

(В. А. Копилов [233]).  

Узагальнюючи, можна сказати, що одні автори, досліджуючи проблеми 

правового регулювання суспільних відносин, розглядають останні як реалізовані 

«в інтернеті (в Інтернеті)», а інші - як реалізовані «за допомогою інтернету (Ін-

тернету)». Зазначена відмінність не може бути тільки стилістичною. Насправді 

вона є смисловою, що має глибоке світоглядне та методологічне значення для 
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формування правової позиції щодо регулювання суспільних відносин, що по-

в'язані з використанням інтернет-технологій. Саме це розходження, яке, мож-

ливо, не завжди усвідомлюється дослідниками-юристами, є однією з основних 

причин появи в цьому випадку різних правових концепцій регулювання суспі-

льних відносин.  

У юридичному контексті джерелом відмінностей змісту підходів до вирі-

шення проблеми правового регулювання суспільних відносин, що пов'язані з 

використанням інтернет-технологій, є різне розуміння предмета правового ре-

гулювання та об'єкта правовідносин. Також методологічно ключовим для пре-

дмета дослідження є визначення дефініції терміна «Інтернет».  

Невизначеність правових підходів у вирішенні проблеми правового регу-

лювання суспільних відносин, пов'язаних із використанням інтернет-технологій, 

та, одночасно, стрімке зростання значущості подібних відносин у всіх сферах 

діяльності визначають актуальність і важливість розгляду цієї проблеми для 

подальшого розвитку інформаційного суспільства. Це підкреслює А.М. Нови-

цький, вважаючи, що нова парадигма регулювання суспільних відносин в ін-

формаційному суспільстві, що пов'язані з Інтернетом, привертає все більше 

уваги, насамперед через значну ефективність управлінської діяльності, змен-

шення часу на прийняття правильних управлінських рішень, можливості ве-

дення двостороннього діалогу: представників органів влади та громадян дер-

жави [297].  

В.А. Копилов декларував, що Інтернет, по суті справи, являє собою нове 

середовище існування людства, нове середовище діяльності особистості, суспі-

льства, держави [233]. С.В. Малахов дає складене визначення цієї дефініції, 

стверджуючи, що поняття «Інтернет» «визначається як: а) інформаційна ком-

п'ютерна система, що складається із сукупності окремих інформаційних ком-

п'ютерних мереж, об'єднаних на основі єдиного міжмережевого протоколу; б) 

інформаційний простір; в) середовище існування суб'єктів суспільства; г) су-

купність інформаційних суспільних відносин у віртуальному середовищі» [270].  

У Керівництві для розробки політики у сфері інформаційно-комунікаційних 

технологій дано визначення Інтернету як середовища, в якому споживачі ведуть 
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все більш широке коло своїх повсякденних видів діяльності: від простих опера-

цій до подання податкових декларацій [334].  

В.А. Копилов визначив Інтернет, як мережеву глобальну АІС (автоматизо-

вану інформаційну систему) [233]. З функціональних, системних позицій Інте-

рнет визначають як систему, яка стала останнім часом засобом інформаційного 

спілкування багатьох мільйонів людей у багатьох країнах світу [70].  

Досить поширеним є уявлення Інтернету як комп'ютерної мережі [382]. З 

іншого боку, вважають, що Інтернет - це міжнародна телекомунікаційна мережа 

загального користування [257, 320, 478]. У проекті доповіді Генерального сек-

ретаря ООН «Активізація співробітництва з питань політики щодо Інтернету» 

дається визначення терміна «Інтернет» – глобальний відкритий засіб комунікації 

[9].  

З метою визначення в інтересах права дефініції терміна «Інтернет» доцільно 

розглянути правову природу інтернету. У цьому контексті одне з перших ви-

значень Інтернету наступне: Інтернет – комплексний предмет правового регу-

лювання, який об'єднує різноманітні суспільні відносини в єдиній соціаль-

но-технічній системі, яка створена у процесі розвитку глобальної комп'ютерної 

мережі та призначена для здійснення масової інформації та комунікації [382].  

Деякі дослідники вважають, що Інтернет - це телекомунікаційна мережа і 

ресурси Інтернет, які виступають в якості об'єкта відносин і під якими розумі-

ється майно, що забезпечує функціонування мережі Інтернет, результати інте-

лектуальної діяльності та нематеріальні блага, доступ до яких здійснюється за 

допомогою Інтернету, а також роботи і послуги, предмет яких безпосередньо 

пов'язаний з Інтернетом [269].  

У своїй роботі Й. Курбалійя говорить про те, що існують «вузький і ши-

рокий» підходи до проблем управління Інтернетом. При «вузькому» підході 

увага зосереджена, насамперед, на інфраструктурі Інтернету (системі доменних 

імен, IP-адрес і «кореневих» серверів). А «широкий» підхід означає, що про-

блеми управління Інтернетом повинні вийти за межі питань інфраструктури та 

звернутися до інших проблем: правових, економічних, соціокультурних та ін-

ших, пов'язаних із розвитком [251].  
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Автор вважає, що проблематика «вузького» підходу пов'язана з Інтернетом 

виключно як з міжнародною телекомунікаційною системою загального вико-

ристання і має відношення до суб'єктів, що створюють і експлуатують окремі 

фрагменти взаємопов'язаної мережі Інтернет, а також надають послуги з доступу 

до цієї мережі. Що ж до проблем, які ідентифікуються Й. Курбалійя при «ши-

рокому» підході, то ці проблеми не належать до управління Інтернетом, на-

справді це, перш за все системні проблеми розвитку інформаційного суспільст-

ва, а також проблеми, які виникають у різних сферах діяльності у зв'язку з ви-

користанням інтернет-технологій.  

Автором на основі аналізу загальноправових положень про предмет пра-

вового регулювання, висловлених С.С. Алексєєвим [12], А.Б. Венгеровим [112], 

Н.І. Матузовим [387], С.Ф. Кечекьяном [210], В.Н. Протасовим [338], О.Ф. 

Скакуном [367], Н.І. Лапіним [255], і досліджень предмета правового регулю-

вання суспільних відносин, пов'язаних з інтернет-технологіями, проведених В.П. 

Талімончіком [382], Е.М. Макаровою [269], Й. Курбалійя [251], С. Клименко 

[215], Н.К. Серіковою [360], Д.В. Грибановим [140], було зроблено важливий 

теоретико-правовий висновок.  

Суть цього висновку зводиться до того, що основна причина ситуації не-

однозначності, що склалася на сьогодні в теорії права, щодо регулювання сус-

пільних відносин, які пов'язані з Інтернетом, полягає в тому, що абсолютно не-

обґрунтовано в якості єдиного об'єкта правових досліджень розглядаються і Ін-

тернет як телекомунікаційна підсистема інформаційної інфраструктури, і Інте-

рнет, як засіб для реалізації найрізноманітніших функцій різних видів діяльності 

[27, 47]. Ця концептуальна методологічна помилка призводить до формування 

єдиного, але неоднорідного предмета правого регулювання та об'єкта право-

відносин, що робить нездійсненним завдання формування несуперечливої теорії 

правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з Інтернетом. Тому 

пропонується об'єкт правових досліджень розділити на дві частини: Інтернет як 

засіб для реалізації найрізноманітніших функцій різних видів діяльності та ме-

режу Інтернет як телекомунікаційну підсистему інформаційної інфраструктури. 

А значить, предмет правового регулювання в цьому випадку також поділяється 
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на дві складові частини: інформаційні та інформаційно-інфраструктурні відно-

сини.  

Досліджуючи Інтернет з позицій соціальної комунікації, А.В. Соколов 

відзначає такі його основні функції: комунікаційно-просторова та комунікацій-

но-часова функції, а також функції допоміжного засобу соціалізації та самореа-

лізації особистості [373]. Практично всі дослідники в різних прикладних сферах 

відзначають, насамперед, комунікаційну функцію Інтернету, а лише потім опи-

сують його «специфічні» функції, які властиві сфері, що досліджується. Зупи-

нимося на функції, яка становить інтерес для цього дослідження, - комуніка-

ційної. Аналізуючи принципи і практику створення, функціонування та екс-

плуатації, з урахуванням думки Й. Курбалійя, виділимо наступні основні влас-

тивості-характеристики мережі Інтернет [251]:  

1. Інтернет призначений для передавання даних без змін від одного корис-

тувача до іншого, при цьому в якості даних може передаватися інформація, що 

представлена в будь-якому вигляді (відео, буквена, аудіо, образотворча тощо).  

2. Передача даних в мережі Інтернет здійснюється на основі Інтернет про-

токолу (IP-протокол, Internet Protocol), що забезпечує передачу даних між вуз-

лами Інтернету.  

3. Інтернет складається із сукупності взаємно з'єднаних локальних фраг-

ментів мережі Інтернет, які будуються і функціонують у різних країнах, а також 

із сукупності мереж доступу користувачів до мережі Інтернет.  

4. Взаємне з'єднання локальних фрагментів мережі Інтернет і мереж дос-

тупу здійснюється як на фізичному, так і на логічному рівнях.  

5. Передача даних від будь-якого користувача до будь-якого іншого кори-

стувача забезпечується завдяки використанню IP-протоколу, взаємного з'єд-

нання локальних фрагментів мережі Інтернет, наявності єдиного глобально ад-

ресного простору мережі Інтернет.  

6. Система управління єдиним глобальним адресним простором мережі 

Інтернет, що складається з організаційної та технічної складових, належить до 

критично важливих ресурсів.  

На основі аналізу змісту основних властивостей-характеристик мережі Ін- 
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тернет, а також процесів, пов'язаних із функціонуванням мережі Інтернет, 

сформулюємо наступне визначення дефініції [27]: Інтернет (мережа Інтер-

нет) – глобальна телекомунікаційна мережа загального користування, що 

призначена для передачі  даних між користувачами і складається з окремих 

локальних фрагментів мережі Інтернет і мереж доступу, всі елементи яких 

логічно пов'язані в рамках глобального адресного простору і взаємодія яких ба-

зується на інтернет-протоколі, який визначено міжнародними стандартами.  

Таким чином, ми дали визначення терміну «мережа Інтернет», маючи на 

увазі під цим якийсь глобальний інфраструктурний об'єкт, що є частиною більш 

загальної глобальної телекомунікаційної системи, яка набуває властивостей 

якогось цілого завдяки використанню єдиного мережевого протоколу та єдиної 

системи адресації, що дозволяє розглядати мережу Інтернет як єдине ціле по 

відношенню до користувача. Саме з цієї причини з метою підкреслення ціліс-

ності її як об'єкта, з приводу якого люди вступають у правовідносини, цю дефі-

ніцію будемо писати з великої літери. При цьому будемо вважати еквівалент-

ними вирази «Інтернет» і «мережа Інтернет».  

Отже, відповідно до класифікації, запропонованої автором, група суспіль-

них відносин, що пов'язані з Інтернетом, як телекомунікаційною мережею, на-

лежить до інформаційно-інфраструктурних відносин [25].  

Інтернет як засіб комунікації. Історично першим призначенням мережі 

Інтернет було використання його для вирішення двох основних завдань: пере-

дача інформації (інформаційний аспект) і здійснення обчислювальних завдань 

(функціональний аспект).  

Функціональне використання мережі Інтернет за останні часи поширилося 

від вузькоспеціалізованого наукового сегмента до безмежної сфери прикладних 

додатків, деякі з яких навіть вже отримали спеціальні назви: «електронна» ко-

мерція, дистанційна освіта, телемедицина, інтернет-банкінг, «електронні» пос-

луги, електронний документообіг, електронний підпис [611] тощо. Інформа-

ційний аспект використання мережі Інтернет, по суті, зводиться до його кому-

нікаційної функції. При цьому процес передавання  інформації за допомогою 

мережі Інтернет має ряд особливостей:  
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– мережа Інтернет призначена для передавання інформації виключно у ви-

гляді цифрових даних;  

– будь-яка інформація в будь-якому вигляді (відео, аудіо, зображення, тек-

стова) для передачі за допомогою мережі Інтернет повинна бути перетворена в 

цифрові дані за допомогою спеціальних кінцевих пристроїв (комп'ютерна або 

мікропроцесорна техніка);  

– передані за допомогою мережі Інтернет цифрові дані для забезпечення їх 

сприйняття людиною повинні бути перетворені за допомогою спеціальних кін-

цевих пристроїв візуалізації або аудіолізаціі (комп'ютерна або мікропроцесорна 

техніка).  

Отже, у разі використання мережі Інтернет як засобу комунікації можна 

говорити про деяку систему, призначену для передачі інформації, як про деяку 

сукупність мережі Інтернет і кінцевих пристроїв, що перетворюють цифрові 

дані.  

З урахуванням вищесказаного, дамо таке визначення дефініції: інтернет – 

це сукупність мережі Інтернет, множини кінцевих пристроїв та інтер-

нет-технологій. Саме таке визначення інтернету вважатимемо даним у вузькому 

сенсі. Саме ця дефініція терміна «інтернет» буде використовуватися нами в по-

дальших дослідженнях у галузі права. Це визначення спирається на методоло-

гічне твердження про те, що суспільні відносини виникають, формуються, 

здійснюються і закінчуються між суб'єктами цих відносин у реальній дійсності, а 

інтернет служить лише засобом для реалізації цих відносин.  

Використання телекомунікацій, у тому числі мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій, при укладанні договорів привносить у реалізацію суспільних 

відносин певні особливості, які вимагають врахування при правовому регулю-

ванні. Насамперед, це такі особливості: невизначеність місця положення сторін 

договору; невизначеність часу відправлення та отримання інформаційних мате-

ріалів сторонами договору; певна анонімність автора інформаційних матеріалів 

(сторони договору); невизначеність щодо цілісності отриманої інформації при 

укладенні договору.  

Все  це  може  створювати  проблеми  в  наступних важливих для виконання  
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договорів питаннях, якщо вони явно не вказані в тексті: визначення фактичних 

сторін договору; визначення права договору (юрисдикції національної системи 

права); визначення місця виконання договору; визначення юрисдикції вирі-

шення спорів, якщо інше не зазначено в договорі; визначення актуального за-

конодавства на момент вчинення договору тощо.  

Міжнародне право демонструє шляхи вирішення перерахованих проблем: 

Типовий закон про електронну торгівлю (1996 р) [395], Директива ЄС «Про деякі 

правові аспекти інформаційних послуг, зокрема електронної комерції, на внут-

рішньому ринку» (2000 р.) [612], Конвенція ООН «Про використання елект-

ронних повідомлень в міжнародних договорах» (2005 р.) [538].  

Аналіз, проведений автором, свідчить про те, що на цей час міжнародне 

право має нормативні акти, які в цілому дозволяють здійснити правове регу-

лювання відносин, пов'язаних з укладанням договорів за допомогою інтер-

нет-технологій [27].  

В українській системі права можливість укладення договорів за допомогою 

інтернет-технологій відображена в ст. 207 Цивільного кодексу України – пра-

вочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін 

виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного за-

собу зв'язку.  

В останні роки одержали широке поширення такі неологізми, як е-торгівля, 

е-економіка, е-медицина, е-уряд і багато інших, що є образним і ємним відо-

браженням повсюдного впливу інформаційних комп'ютерних технологій на 

людську діяльність [206, 380, 383, 402]. Потім з'явилися похідні від цих неоло-

гізмів: «електронний» уряд, «електронний» митниця, «електронний» лікар, 

«електронний» бізнес, «електронна» торгівля, цифрова економіка, «електронне» 

суспільство, взаємодія в інтернеті, спілкування в інтернеті тощо [206, 380, 497].  

Не уникла  цього  впливу  і  правова  наука.  В обіг стали входити терміни:  

комп'ютерне право, «електронні» договори, електронні документи,  «електрон-

ні» підручники [103] тощо. І якщо в деяких галузях знань використання прик-

метників «електронний» і «цифровий» у більшості випадків носить виправданий 

характер, то в правовій науці це часто призводить до великих дискусій, до появи 
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додаткових штучних юридичних конструкцій. Прикладом може служити дис-

кусія з приводу «електронного» правочину, яку активно ведуть українські вчені 

[141, 377, 429, 435]. Одним із результатів цієї дискусії є пропозиція ввести в 

доктрину цивільного права нове поняття «електронний договір».  

Багато авторів солідарні в тому, що саме використання технічних засобів 

зв'язку (телекомунікацій) при вчиненні правочину привносить деякі особливості, 

які підлягають обов'язковому врахуванню при правовому регулюванні [90, 141, 

411, 430, 435]. Однак при цьому є відмінності в розумінні суті технічних засобів 

зв'язку, що, безсумнівно, створює проблеми у правозастосуванні.  

В українському законодавстві вперше визначення терміна «зв'язок» 

з’явилось в Конвенції про заснування Європейської організації супутникового 

зв'язку EUTELSAT від 15.07.1984 р., до якої Україна приєдналася 06.12.1993 р. 

[537]. Аналогічне визначення терміна «зв'язок» було надано в Законі України 

«Про зв'язок» в редакції 1995 р., який в цей час втратив силу.  

Цьому терміну «зв'язок» відповідає термін «телекомунікації», наведений у 

Законі України «Про телекомунікації». Відповідно до цього Закону, телекому-

нікації (електрозв'язок) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, 

сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого 

роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах 

[507]. А. Фабрічнов, визначаючи термін «електронні засоби зв'язку», викорис-

товує термін, що не має однозначного тлумачення, – «електронне повідомлення» 

[407].  

Подібний підхід до вдосконалення законодавства містить серйозні негати-

вні моменти, що пов'язані з появою білих плям у правовому регулюванні сус-

пільних відносин суб'єктів використання технічних засобів, які позначаються 

новими термінами, наприклад, «електронні системи зв'язку». Створюється ефект 

«сніжної грудки», коли введення нових юридичних понять і конструкцій при-

водить до необхідності введення інших нових юридичних понять і конструкцій, 

що призводить до невиправданого ускладнення законодавства.  

Тому найбільш раціональний вихід із цієї ситуації – це прийняти зміни до 

ЦК України відповідно до положень законодавства в галузі телекомунікацій. 
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Такий шлях вільний від ризиків тому, що він базується на введенні нових ви-

значень для цивільного права, але які є базовими в інших сферах професійної 

діяльності.  При цьому стає можливим у цивільних правовідносинах викорис-

товувати вже наявні, апробовані механізми правового регулювання суспільних 

відносин у телекомунікаційній сфері.  

Таким чином, в контексті ст. 207 ЦК України з урахуванням чинного за-

конодавства під технічними засобами зв'язку слід розуміти телекомунікації, 

окремим видом яких є телетайп і  мережа Інтернет.  

В нашій країні діють Закони України «Про електронні документи та елек-

тронний документообіг» і «Про цифровий підпис». В цілому положення цих 

законів дозволяють вирішити низку перерахованих вище проблем, у тому числі 

підписати як саму угоду, так і інформаційні матеріали електронним цифровим 

підписом, який є еквівалентом власноручного підпису. Однак ці закони мають 

ряд норм, що конфліктують із нормами ЦК України. Тому потрібне відповідне 

удосконалення законодавства [57].  

Що стосується проблеми визначення місця укладення угоди за умови ви-

користання засобів телекомунікацій, то бажано загальновідому норму статті 647 

Цивільного кодексу України, в якій встановлюється, що під місцем укладення 

договору розуміється місце проживання фізичної особи або місцезнаходження 

юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не вста-

новлено договором.  

Можемо констатувати, що останнім часом в юридичній літературі для по-

значення договорів, укладених за допомогою інтернет-технологій, часто вико-

ристовуються словосполучення «електронний договір», «інтернет-договір». На 

наш погляд, подібна конкретизація назви договорів, що підкреслює лише те за 

допомогою якого засобу комунікації було передано інформацію, призводить до 

шкідливої ілюзії деякої винятковості письмової форми договорів (правочинів), 

що укладені за допомогою інтернет-технологій. Слідуючи такому підходу, слід 

було б ввести в юридичну лексику «телеграфні, факсові, поштові і т. п. догово-

ри», що не витримує жодної критики. Серйозним аргументом помилковості та-

кого підходу є те, що спосіб передавання інформації жодним чином не впливає 
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на зміст та умови виконання договору, а, отже, спосіб передавання  інформації не 

може бути кваліфікуючою ознакою договору навіть у його назві.  

Таким чином, аналіз міжнародного права та вітчизняного законодавства, 

правового змісту процесів вираження у письмовій формі волевиявлення сторін 

договору за допомогою електронних комунікацій (інтернет-технологій) дозволяє 

зробити висновок про те, що відсутня необхідність у зміні доктрини цивільного 

права шляхом введення нової правової категорії – «електронний договір (пра-

вочин)», як це пропонується деякими дослідниками лише тому, що при їх вчи-

ненні використовується мережа Інтернет та інтернет-технології [38].  

Разом з тим необхідно вжити заходів для удосконалення законодавства, що 

регламентує використання електронних документів і цифрового підпису в ци-

вільних правовідносинах [91] і в публічних правовідносинах [36], максимально 

гармонізуючи його з міжнародним правом у цій галузі, а також дослідити пра-

вові проблеми, пов'язані з невизначеністю місця положення сторін договору, 

невизначеністю часу відправлення та отримання інформаційних матеріалів 

сторонами договору, анонімним характером сторони, яка передає інформаційні 

матеріали (сторони договору), невизначеністю відносно достовірності інформа-

ції, що отримана за допомогою електронних комунікацій при укладенні дого-

вору.  

Прикметник «електронна» для торгівлі (комерції) має таке ж умовне зна-

чення, як і у випадку з «електронними» правочинами (договорами). У процесі 

вивчення правових проблем електронної торгівлі фахівці по-різному визначали 

сутність цього поняття. Так, Е.А. Зінчук говорив про те, що відмінністю елект-

ронної торгівлі від традиційної є використання електронного документообігу, 

яке приносить ряд істотних переваг [176].  

І.В. Костюк з одного боку зазначає, що є низка правових прогалин і колізій, 

а з іншого - підкреслює, що в більшості випадків у наукових публікаціях розк-

риваються лише окремі аспекти правового режиму електронної торгівлі [240]. 

До речі, цей автор використовує у своїх дослідженнях вираз, що не має ніякого 

сенсу - «укладення договорів в електронних мережах». У своєму дисертаційному 

дослідженні Е.Л. Паперно зауважує, що «застосування мережевих засобів зв'язку 
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(в тому числі і мережі Інтернет - Авт.) у традиційних цивільних і торгових від-

носинах принципово не змінює структуру, зміст або правову природу таких, але 

створює значний комплекс юридичних проблем, які зачіпають вчинення пра-

вочинів, виконання зобов'язань, а також сферу позадоговірної відповідальності» 

[316].  

Н.В. Мінєнкова, схиляючись до моделі електронної торгівлі, яку Е.Л. Па-

перно називає прямою електронною торгівлею, дає наступне визначення: елек-

тронна торгівля – це економічна діяльність, що включає в себе будь-які угоди, 

що вчинені з допомогою глобальних і/або локальних обчислювальних мереж, які 

передбачають можливість передавання  товарів, виконання робіт і надання по-

слуг в електронному форматі [278]. Рекомендації щодо вдосконалення правових 

підходів до регулювання електронної торгівлі, надані Н.В. Мінєнковою, базу-

ються на представленні електронної торгівлі, як автономної цілісної категорії та 

об'єкта суспільних відносин для всіх випадків використання мережі Інтернет та 

інтернет-технологій при укладенні та реалізації договорів купівлі-продажу то-

варів і послуг. Український дослідник В.М. Желіховський вважає, що елект-

ронна комерція (торгівля) – це така форма постачання продукції, при якій вибір і 

замовлення товару здійснюється через комп'ютерні мережі, а розрахунки між 

покупцем і постачальником відбуваються з використанням електронних доку-

ментів і/або електронних засобів платежу [165].  

Така різноманітність визначень електронної торгівлі обумовлена тим, що 

власне предмет досліджень або об'єкт суспільних відносин у сфері торгівлі з 

використанням інтернет-технологій визначено не досить коректно. Можна по-

годитися з думкою Н.І. Солов’яненка про те, що в самому загальному випадку 

можна класифікувати угоди (торгові угоди) наступним чином [374].  

1) Локальні угоди, що укладені в режимі он-лайн між юридичними особами, 

які мають  генеральну  торгову  письмову  угоду,  що   регламентує умови даних  

угод.  

2) Автономні торговельні угоди, які укладаються шляхом взаємного обміну 

відповідними документами  електронною поштою.  

3) Придбання фізичною або юридичною особою в магазині роздрібної тор- 
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гівлі товарів за каталогом, що надіслано електронною поштою, або за замов-

ленням, здійсненим за допомогою електронної пошти.  

4) Замовлення та придбання фізичною або юридичною особою товарів і 

послуг у режимі он-лайн через інтернет-магазин тощо.  

На основі запропонованої автором моделі торгівлі з використанням інтер-

нет-технологій і проведеного аналізу, в цілому, можна зробити наступні твер-

дження [27, 47]:  

– основна маса суспільних відносин, що пов'язані із використанням інтер-

нету в процесі торгівлі, може бути врегульована за допомогою традиційних 

правових норм, частина з яких потребує певної адаптації;  

– лише для невеликої частини суспільних відносин, що пов'язані із торгів-

лею, виникає необхідність створення нових правових норм, які повинні враху-

вати особливості їх регулювання, обумовлені саме фактом використання мережі 

Інтернет та інтернет-технологій.  

До такої невеликої частини суспільних відносин слід віднести в першу 

чергу ті, які пов'язані з передаванням товарів або результатів наданої послуги 

виключно із використанням мережі Інтернет та інтернет-технологій. Звичайно, 

при цьому мова може йти тільки про ті товари, які можуть бути передані за до-

помогою мереж передачі даних, тобто мова йде про інформаційні продукти: 

текстові файли (книги, статті тощо), програмні продукти для комп'ютерної тех-

ніки, аудіофайл (пісні, класична та естрадна музика тощо), відеофайли (відео, 

фільми, кліпи, зображення картин, фотографії тощо), що представлені у циф-

ровому форматі. Безперечно, у цьому випадку, необхідно враховувати проблеми 

захисту інтелектуальної власності [63]. 

Приймаючи в 2006 р. Директиву про послуги на внутрішньому ринку, Єв-

ропейський парламент і Рада вважали, що встановлення в близькому майбут-

ньому системи процедур і формальностей, що будуть виконуватись за допомо-

гою електронних засобів комунікацій, є, безумовно, необхідним для адмініст-

ративного спрощення в сфері діяльності з надання послуг і принесе користь 

постачальникам, одержувачам і компетентним органам [500]. Практично ця 

Директива повторює, іноді уточнюючи і деталізуючи, вимоги більш ранньої 
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іншої Директиви ЄС «Про електронну комерцію» [612]. Але Директива «Про 

електронну комерцію» окрім того, пропонує досить докладно виписані правові 

механізми регулювання особливостей суспільних відносин, що обумовлені 

власне використанням мережі Інтернет та інтернет -технологій. 

Частково проблеми, які виникають у процесі електронної торгівлі при пе-

редачі товару, можуть бути вирішені шляхом застосування положень Директиви 

Євросоюзу про захист споживача щодо договорів, які укладаються поза примі-

щенням для здійснення підприємницької діяльності [499]. 

Подальшим розвитком цієї теми було прийняття Директиви Євросоюзу 

«Про захист прав споживачів щодо дистанційних контрактів» [410]. Так, відпо-

відно до цієї Директиви, «дистанційним контрактом» вважається будь-який до-

говір щодо товарів або послуг, укладений між постачальником і споживачем у 

режимі дистанційного продажу або надання послуг постачальником, який з ме-

тою виконання договору використовує виключно один або більше дистанційних 

засобів зв'язку, включаючи момент укладання договору. Згодом у цю Директиву 

було внесено зміни Директивою про дистанційний маркетинг споживчих фі-

нансових послуг [615], Директивою про недобросовісну комерційну практику 

[616], Директивою про платіжні послуги на внутрішньому ринку [617]. 

В українському законодавстві проблема правового регулювання укладення 

та виконання договорів купівлі-продажу з використанням мережі Інтернет та 

інтернет-технологій в прямій постановці не вирішена. Однак аналіз законодав-

ства дозволяє зробити висновок про те, що наявна нормативно-правова база дає 

можливість здійснювати правове регулювання в переважній більшості випадків. 

У разі «електронної» торгівлі (інтернет-торгівлі), як правило, реалізується 

одна й та сама бізнес модель, яка, по суті, зводиться до так званої торгівлі за 

зразками або продажу товарів на замовлення. Правові основи для ведення тор-

гівлі такого виду викладено у статті 702 ГК України. Відповідно до цієї статті 

сторони можуть укласти договір купівлі-продажу товару на підставі ознайом-

лення покупця зі зразком товару (за описом, у каталозі тощо). Таке ознайом-

лення може бути реалізовано різними способами, в тому числі і шляхом розмі-

щення інформації про товари на веб-сайті. У цьому випадку договір купів-
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лі-продажу товару за зразком є виконаним з моменту доставки товару в місце, 

встановлене договором, а якщо місце передачі товару не встановлене договором, 

– то з моменту доставки товару за місцем проживання фізичної особи-покупця 

або місцезнаходження юридичної особи-покупця, якщо інше не встановлено 

договором або законом. 

Можливість укладення договору з використанням мережі Інтернет перед-

бачена не тільки статтею 207 ЦК України, а й низкою інших законодавчих актів. 

Зокрема, Законом України «Про захист прав споживачів» введено поняття до-

говору, укладеного на відстані – це договір, укладений продавцем (виконавцем) 

із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Законодавець ви-

значив значення терміна «дистанційний зв'язок» наступним чином – це телеко-

мунікаційні мережі, поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зок-

рема Інтернет, які можуть використовуватися для укладення договорів на відс-

тані [504]. В іншому нормативно-правовому документі надано визначення дис-

танційної торгівлі, як форми продажу товарів на відстані, відповідно до якої 

вибір товару та його замовлення не збігаються у часі з безпосереднім переда-

ванням вибраного товару покупцеві [547]. 

Вимоги до переліку інформації, яку постачальник товару повинен надати 

покупцю, викладено в Правилах торгівлі, які Міністерство економіки затвердило 

своїм наказом для різних видів торгівлі [545]. З урахуванням того, що акцепт 

оферти може бути виражений суб'єктом у різній формі (телефонна розмова, 

електронний лист, заповнення спеціалізованої веб-форми замовлення товару 

тощо), що, до речі, передбачено Правилами роздрібної торгівлі [545], єдиної 

процедури його фіксації передбачити не можна, тому для правового врегулю-

вання можливих спорів необхідно було б передбачити відповідну універсальну 

процедуру. Зокрема, одним з можливих варіантів вирішення цієї проблеми могло 

б бути покладання на підприємців правового обов'язку передавати покупцеві 

підтвердження засобами електронної пошти про отримання акцепту та узго-

джених умов  поставки товарів. 

Доставка товарів у процесі електронної торгівлі здійснюється, як правило, 

за допомогою кур'єрської служби, в тому числі вантажної, або традиційних по-
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штових служб (посилки або бандеролі). При цьому передача товару повинна 

відбуватися відповідно до Правил продажу товарів на замовлення та поза тор-

говельними або офісними приміщеннями [546]. Незважаючи на те, що термін 

«Інтернет» визначається не зовсім коректно, можна констатувати, що в цілому 

правовий підхід для регулювання даних суспільних відносин (купівля-продаж 

товарів) у разі використання мережі Інтернет, у цьому нормативно-правовому 

документі сформований цілком вірно. 

У цитованих Правилах визначаються обмеження для продавця при поставці 

товару за допомогою мережі Інтернет: «якщо продаж товарів на замовлення 

здійснюється за допомогою засобів дистанційного зв'язку – за договором, ук-

ладеним на відстані, продавець повинен поставити споживачеві товар протягом 

прийнятного строку, але не пізніше  тридцяти днів з моменту одержання згоди 

споживача на укладення договору» [546]. 

Однак у цьому випадку виникає така ж проблема, як і при передачі інфор-

мації за допомогою електронної пошти: 

не гарантовано 100% імовірності доставки товару (інформаційного проду-

кту) до одержувача; 

– не гарантовано 100% цілісності переданого товару (інформаційного про-

дукту); 

– не гарантована доставка відправнику товару повідомлення про те, що 

одержувач отримав товар. 

Ці особливості використання мережі Інтернет та інтернет-технологій під 

час продажу товарів за технологією «електронної» торгівлі вимагають додат-

кового правового врегулювання у порівнянні з традиційними правовими нор-

мами регулювання суспільних відносин типу «купівлі-продажу». 

Крім того, в «електронній» торгівлі має місце, як ми вже розуміємо, зага-

льна проблема для випадку використання мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій – це проблема анонімності та визначення юрисдикції, фіксації 

часу і достовірності інформації, що передається. 

У проекті Закону України «Про внутрішню торгівлю» [336], який, на думку 

авторів, має вирішити всі проблеми інтернет-торгівлі, вирішення вищезазначе-
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них проблем взагалі не знайшло відображення. Більше того, в редакції цього 

законопроекту від 10.11.2011 р. надано визначення дистанційної торгівлі, що 

повторює аналогічні визначення, подані раніше в інших документах [547], яке 

містить серйозну методологічну помилку. Відповідно до цього законопроекту, 

дистанційна торгівля – форма продажу товарів поза об'єктами торгівлі за допо-

могою засобів зв'язку, за якою вибір товару та його замовлення не збігаються у 

часі з безпосереднім його отриманням покупцем. Взагалі-то, ні при якій формі 

продажу товару його вибір і його замовлення не збігаються у часі з безпосеред-

нім його отриманням покупцем, оскільки завжди є відмінність у часі здійснення 

цих дій внаслідок цілком очевидного причинно-наслідкового зв'язку. Отже, факт 

рознесення в часі вибору, замовлення товару і його отримання покупцем не є 

відмінною ознакою і тому не може бути використаний у визначенні терміна 

«дистанційна торгівля» в якості кваліфікуючої ознаки. 

Таким чином, аналіз правового змісту процесів реалізації торгівлі товарами 

і послугами за допомогою мережі Інтернет та інтернет-технологій дозволяє 

зробити висновок про те, що відсутня необхідність у формуванні якогось спе-

ціального окремого законодавства, а також відсутня необхідність введення 

такої правової категорії, як «електронна торгівля», в якості узагальнюючої всі 

випадки використання в процесі торгівлі мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій. З методологічної точки зору використання категорії «елект-

ронна торгівля» може бути виправдане виключно тільки для того випадку, коли 

всі етапи торгівлі, аж до передачі товару, реалізуються за допомогою мережі 

Інтернет та інтернет-технологій [59]. 

Одночасно слід зазначити доцільність удосконалення інформаційного права 

в частині вирішення правових проблем, пов'язаних з невизначеністю місця по-

ложення сторін договору купівлі-продажу, невизначеністю часу відправлення та 

отримання інформаційних матеріалів сторонами таких договорів, анонімним 

характером сторони, яка передає інформаційні матеріали (сторони договору ку-

півлі-продажу), невизначеністю відносно достовірності отриманої інформації 

при укладанні договору купівлі-продажу під час використанні мережі Інтернет 

та інтернет-технологій. Крім того, необхідно проводити дослідження для того, 
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щоб розробити правові механізми захисту прав споживачів при передачі товару 

(інформаційного продукту) за допомогою мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій. 

Крім того, у світовому співтоваристві все більш пильну увагу приділяють 

питанням розвитку інтернету та інтернет-технологій у всіх сферах людської ді-

яльності, у всіх сегментах інформаційної сфери. Так, у Рекомендації про роз-

виток і використання багатомовності та загальному доступі до кіберпростору 

державам-членам і міжнародним організаціям було запропоновано визнати і 

надавати підтримку загальному доступу до Інтернету в якості одного із засобів 

сприяння здійсненню прав людини, зазначених у ст. 19 і 27 Загальної декларації 

прав людини [565]. У Європейському Союзі в останні роки також було прийнято 

низку нормативних документів, присвячених розвитку Інтернету та інтер-

нет-технологій, наприклад такі: 

– Декларація про свободу спілкування в Інтернеті [493]; 

– Декларація Комітету міністрів про мережевий нейтралітет [607]; 

– Декларація Комітету міністрів про цифровий порядок денний для Європи 

[608]; 

– Цифровий порядок денний для Європи [592]; 

– Стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання [599]; 

– Закон про Єдиний ринок [497]; 

– Європейський план дій щодо створення електронного уряду на 2011-2015 

роки (використання ІКТ для сприяння просуванню розумного, сталого та інно-

ваційного уряду) [598]. 

Таким чином, цілий комплекс нормативних документів у Європейському 

Союзі спрямовано на встановлення правого режиму, максимально сприятливого 

перетворенню послуги доступу до мережі Інтернет у загальнодоступну телеко-

мунікаційну послугу, а також спрямованого на сприяння ІКТ-дослідженням та 

інноваційним стратегіям  у сфері надання адміністративних послуг і послуг у 

сфері освіти та охорони здоров'я [464], вирішення проблем у сферах навколи-

шнього середовища, енергетики, демографії, економіки та багато іншого на ос-

нові найширшого використання комп'ютерної техніки та інтернет -технологій. 
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В українському правовому полі першим основоположним нормативним 

документом у сфері розвитку інтернету був Указ Президента України «Про за-

ходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі 

Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», в якому 

було встановлено, що розвиток національної складової глобальної інформацій-

ної мережі Інтернет, забезпечення широкого доступу до цієї мережі громадян та 

юридичних осіб усіх форм власності в Україні, належне представлення в ній 

національних інформаційних ресурсів є одним з пріоритетних напрямів держа-

вної політики у сфері інформатизації, задоволення конституційних прав грома-

дян на інформацію, побудови відкритого демократичного суспільства, розвитку 

підприємництва [584]. 

Автором у своїх роботах обґрунтовувалися шляхи широкого використання 

інтернет-технологій у різних прикладних сферах і розкривалися правові про-

блеми, які могли при цьому виникнути [25, 35, 36, 58]. Надалі ці та інші пропо-

зиції щодо стратегії розвитку використання мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій були відображені в Законі України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні в 2007-2015 роках» [526]. Так, цим Зако-

ном до основних напрямів розвитку інформаційного суспільства в Україні було 

віднесено прийняття Інформаційного кодексу України, який поміж іншого по-

винен мати наступні розділи: про засади електронної торгівлі; про правову 

охорону прав на зміст комп'ютерних програм; про удосконалення захисту прав 

інтелектуальної власності, в тому числі авторського права, при розміщенні та 

використанні творів за допомогою мережі Інтернет; про охорону баз даних, про 

дистанційну освіту і телемедицину; про надання органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам інформа-

ційних послуг із використанням мережі Інтернет, про електронні платіжні сис-

теми, електронний бізнес, електронні біржі, аукціони і депозитарії. 

 

Висновки до розділу 4 

 

4.1. Правові доктрини держав у частині регулювання інформаційних відно- 
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син трансформувалися під впливом змін концепцій розвитку інформаційної 

сфери та інформаційної інфраструктури. Основний тренд цих змін формується 

під впливом двох системних факторів: демократизації суспільного і міжнарод-

ного життя, а також збільшення негативних наслідків реалізації інформаційних 

загроз.  

4.2. Вдосконалена правова модель розвитку та класифікації процесу ліце-

нзування в інформаційній сфері, яка запропонована в роботі, відрізняється по-

внотою охоплення та опису всіх етапів еволюційного розвитку цього процесу в 

світі, дозволяє встановити закономірності та особливості кожного з етапів, що 

мають важливе значення при визначенні правових механізмів регулювання до-

пуску операторів на ринок телекомунікацій. 

4.3. Ситуація, яка склалася в галузі правового регулювання надання дозво-

лів і ліцензування діяльності в інформаційній сфері України, свідчить про те, що 

українське інформаційне законодавство не повною мірою відповідає актам мі-

жнародного права, що визначають регулювання подібних правовідносин. З 

огляду на те, що спостерігається стійке посилення процесів глобалізації в ін-

формаційній сфері, підвищення інформаційної відкритості країн, одним з ос-

новних напрямів вдосконалення інформаційного законодавства України є гар-

монізація з міжнародним інформаційним правом та європейським законодавст-

вом. 

4.4. Вдосконалені визначення таких термінів, як «мовлення» та «ліцензія на 

мовлення», а також запропоновано нову редакцію терміна «телебачення», що 

дозволяє перейти до нової парадигми правового регулювання ліцензування мо-

влення.  Крім того, обґрунтовано необхідність проведення відповідного логі-

ко-семантичного аналізу з подальшим коректуванням таких термінів, як: «канал 

мовлення», «канал мовлення багатоканальної телемережі», «ліцензія провайдера 

програмної послуги», «національний аудіовізуальний пакет програм», «про-

вайдер програмної послуги» тощо. 

4.5. Розроблені загальні рекомендації щодо удосконалення національного 

законодавства у сфері ліцензування діяльності телерадіоорганізацій які зво-

дяться до необхідності: законодавчого закріплення основних пріоритетів сис-
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теми ліцензування, створення правових механізмів забезпечення транспарент-

ності, боротьби з концентрацією з метою забезпечення плюралізму та різнома-

нітності ЗМІ; створення правових механізмів забезпечення принципів прозоро-

сті та рівності в процесі ліцензування. 

4.6. Обґрунтована правова позиція відносно того, що вдосконалення пра-

вового забезпечення мовного сегменту інформаційної сфери з урахуванням 

особливостей процесів конвергенції можливе лише за умови дотримання 

принципу технологічної нейтральності, тобто коли правове регулювання інфо-

рмаційних відносин не має бути залежним від виду або типу технологій, що при 

цьому використовуються, а правове регулювання інформацій-

но-інфраструктурних відносин має бути інваріантним (незалежним) від виду та 

типу інформації. 

4.7. Запропоновані з огляду на широке впровадження цифрових технологій 

поширення мовлення та на основі теоретичних положень, що були викладені в 

попередніх розділах роботи, пропозиції змін до інформаційного законодавства 

дозволяють вивести із сфери дії Закону України «Про телебачення і радіомов-

лення» суспільні відносини, які пов’язані з телекомунікаційними технологіями 

та використанням радіочастотного ресурсу, що дозволить зробити прозорими та 

відкритими процедури ліцензування у сфері телерадіомовлення, а також роз-

межувати за функціональною ознакою повноваження регуляторів у сфері мов-

лення та в галузі телекомунікацій. 

4.8. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення інформаційного зако-

нодавства з метою створення сприятливих умов доступу на  український ринок 

телекомунікацій, що дозволить законодавчо забезпечити: допуск на ринок те-

лекомунікацій на основі принципу загального дозволу; здійснення початку дія-

льності у сфері телекомунікацій на основі повідомного принципу; визначення як 

переліку конкретних зобов'язань, так і переліку видів діяльності у сфері теле-

комунікацій, на які всі ці зобов'язання або частина з них повинні поширюватися; 

виключення із законодавства інституту особливих ліцензійних умов для окремих 

операторів. 

4.7. Розроблено загальні рекомендації щодо вдосконалення правових засад  
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регулювання діяльності засобів масової інформації, які базуються на пропозиції 

законодавчого закріплення вдосконаленої системи основних принципів діяль-

ності ЗМІ, що запропонована в роботі, зокрема, таких принципів як: всебічної, 

гармонійної, загальнодоступної інформаційної діяльності ЗМІ; сприятливих за-

гальних правових рамок; доступності до джерел суспільно значимої інформації; 

позитивно налаштованої, прогресивної, поважаючої загальнолюдські ідеали та 

цінності інформаційної діяльності; дотримання плюралізму, справедливості та 

прав; незалежності на основі самоорганізації та самоврядності діяльності ЗМІ; 

дотримання технологічної нейтральності. 

4.8. Обґрунтовано введення в правову науку нової категорії специфічного 

майнового права – радіочастотного майнового права під яким розуміється право 

на випромінювання радіосигналу та/або право на експлуатацію передавального 

(випромінюючого) пристрою на радіочастоті конкретного номіналу або на ра-

діочастотах конкретного діапазону.  

Визнання того, що в якості об'єкта правовідносин, що пов'язані із викори-

станням радіотехнологій, можуть виступати радіочастотні майнові права, до-

зволяє залучити до вирішення проблем, які мають місце при формуванні пра-

вової моделі підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу, 

добре опрацьовані цивільно-правові механізми правового регулювання, напри-

клад, правові механізми купівлі-продажу або спадкування. 

4.9. Розроблені загальні рекомендації щодо вдосконалення національного 

законодавства в галузі управління та регулювання використання радіочастот-

ного ресурсу, які зводяться до наступного: формування нормативно-правові 

основи для введення ринку використання радіочастотного ресурсу, у тому числі, 

і вторинного ринку, на основі законодавчо закріплених принципів надання ра-

діочастотних майнових прав;  створення правових механізмів забезпечення 

конкуренції, зокрема, боротьби з концентрацією радіочастотного ресурсу при 

введенні вторинного ринку радіочастотних майнових прав; забезпечення ево-

люційної зміну правової моделі дозволу доступу на ринок використання радіо-

частотного ресурсу з акцентуванням на розумній лібералізації. 

4.10. В процесі дослідження правової проблематики, що пов’язана із вико- 
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ристанням мережі Інтернет, обґрунтовано поділ на дві частини об'єкту суспі-

льних відносин: інтернет, як засіб для реалізації найрізноманітніших функцій 

різних видів діяльності, та мережу Інтернет, як телекомунікаційну підсистему 

інформаційної інфраструктури, а значить, предмет правового регулювання в 

цьому випадку також поділяється на дві складові частини: інформаційні відно-

сини та інформаційно-інфраструктурні відносини. 

Відповідно надані вдосконалені дефініції термінів: «інтернет» та «Інтернет 

(мережа Інтернет)». 

4.12. Доведено висновок про те, що відсутня необхідність у зміні доктрини 

цивільного права шляхом введення нової правової категорії «електронний до-

говір (правочин)» у зв'язку з використанням при їх вчиненні мережі Інтернет та 

інтернет -технологій. 

Разом з тим необхідно вжити заходів для удосконалення законодавства, що 

регламентує використання електронних документів та цифрового підпису в ци-

вільних правовідносинах, а також дослідити правові проблеми, що пов'язані з 

невизначеністю місця положення сторін договору, невизначеністю часу відп-

равлення та отримання інформаційних матеріалів сторонами договору, віднос-

ною анонімністю сторони договору, яка передає інформаційні матеріали (сто-

рони договору), невизначеністю відносно достовірності інформації, що отри-

мується за допомогою електронних комунікацій при укладенні договору. 

4.13. Обґрунтована недоцільність формування якогось спеціального зако-

нодавства, що регулює суспільні відносини, які виникають в процесі торгівлі 

товарами і надання послуг за умови використання мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій оцьому, а також обґрунтована недоцільність введення такої 

правової категорії як «електронна торгівля», в якості такої, що узагальнює всі 

випадки використання в процесі торгівлі мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій. 

4.14. Встановлено,  що  чинне  національне  законодавство, так само як і єв- 

ропейське, дозволяє регулювати сукупність правовідносин у процесі здійснення 

торгівлі за зразками, дистанційної торгівлі, торгівлі поштою тощо. При цьому 

необхідно модернізувати національне законодавство в частині здійснення про-
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позиції оферти, її акцептування, укладання договорів купівлі-продажу, поставки 

та іншого, а також відносно врегулювання проблеми можливої невизначеності 

місця положення, невизначеності часу і достовірності інформації сторін дого-

вору. З методологічної точки зору використання категорії «електронна торгівля» 

може бути виправдане виключно тільки в тому випадку, коли всі етапи торгівлі, 

аж до передачі  товару, реалізуються за допомогою мережі Інтернет та інтер-

нет-технологій. 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Подальший прогрес людства однозначно пов'язано із широким впрова-

дженням ІКТ або, іншими словами, з побудовою інформаційного суспільства. 

Розвиток інформаційного суспільства, висока динаміка збільшення кількості 

суспільних відносин, що базуються на широкому використанні інформації та 

інформаційних процесів, різке підвищення значущості цих відносин для всіх 

сфер життєдіяльності людини, суспільства і держави, і, як наслідок, лавинопо-

дібне зростання кількості відповідних правовідносин обумовлюють актуальність 

і необхідність вивчення теоретичних, методологічних та практичних проблем 

правового забезпечення інформаційної сфери, основою я кого є інформаційне 

право та інформаційне законодавство. 

Сформульована сукупність основних проблем і завдань розвитку інформа-

ційного права на основі аналізу теоретичних і практичних робіт у галузі регу-

лювання правовідносин в інформаційній сфері підтверджує доктринальне тве-

рдження про сприйняття інформаційного права як правової основи розвитку 

інформаційного суспільства. 

Для реалізації системного підходу у вивченні проблем інформаційного 

права в роботі досліджені та запропоновані дефініції таких фундаментальних 

понять, як: «інформаційне суспільство», «інформаційна сфера», «інформаційна 

інфраструктура» тощо, уточнено положення про особливості інформації та ін-

формаційних процесів як об'єктів правовідносин. Саме такий підхід дозволяє 

здійснити системне та адекватне вимогам практики охоплення множини суспі-

льних відносин, які повинні потрапляти під регулювання нормами інформацій-

ного права. Акцентовано увагу на правовом забезпеченні, як на необхідному 

елементі інформаційної сфери. 

У процесі дослідження інформаційної інфраструктури з'ясувалося, що в 

інформаційній сфері існує автономний клас суспільних відносин – інформацій-

но-інфраструктурні відносини, як відносини, які мають особливості в правовому 

регулюванні завдяки участі в процесі забезпечення обороту інформації. 

Цей новий клас суспільних відносин був описаний на основі запропонова- 
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ної системи класифікації. У досить узагальненому вигляді це суспільні відно-

сини, які пов'язані: із особливостями життєвого циклу існування (створення, 

функціонування, ліквідації тощо) суб'єктів інформаційної інфраструктури як 

юридичних осіб; із наданням інформаційних послуг та виконанням інформа-

ційних робіт; із виробництвом та використанням інформаційних технологій і 

ресурсів, у тому числі обмежених; із забезпеченням інформаційної безпеки. 

Завдяки виявленню нового класу суспільних відносин, уточнено визначення 

предмета інформаційного права як сукупності інформаційних відносин та ін-

формаційно-інфраструктурних відносин, що дозволило забезпечити повноту 

охоплення правовим регулюванням суспільних відносин в інформаційній сфері, 

сформувати сталі методологічні підстави для системного розвитку теоретичних 

положень інформаційного права, а також створити сприятливі умови для фор-

мування повного і системного інформаційного законодавства. 

Зроблене уточнення предмета інформаційного права дозволяє сформулю-

вати нову парадигму правового регулювання в інформаційній сфері доктрина-

льного характеру, суть якої зводиться до того, що правове регулювання інфор-

маційних відносин має бути інваріантним від технологій, які при цьому вико-

ристовуються, а правове регулювання інформаційно-інфраструктурних відносин 

має бути інваріантним від виду і типу інформації. 

На основі аналізу особливостей діалектичного процесу формування сис-

теми методів для галузей права, що тільки народжуються або знаходяться в 

стадії розвитку, запропоновано авторське визначення методу інформаційного 

права, як набору методів, які є переважаючими і/або специфічними при визна-

ченні того, якими прийомами, способами, засобами впливає право на суспільні 

відносини в інформаційній сфері. Це дозволило підтримати і запропонувати 

додаткові обґрунтування для визнання комплексності методу інформаційного 

права. 

У загальній теорії права вже утвердилось положення про те, що принципи 

права відображають сутність права, як специфічного регулятора соціальних ві-

дносин, визначають природу права, найбільш загальні закономірності та правила 

його розвитку. Тому  й  для  інформаційного права завдання формування системи  
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його принципів є однією з найважливіших складових проблеми розвитку. 

Вперше запропонована в роботі система специфічних принципів інформа-

ційного права відрізняється досить повним врахуванням основних ідей, поло-

жень, підходів, які визначають стратегію, напрями і тенденції розвитку інфор-

маційного суспільства та правового регулювання інформаційних відносин. Ча-

стина специфічних принципів уперше сформульована на основі атрибутивних 

положень інформаційної безпеки, дефініція якої, що запропонована автором, має 

законодавче закріплення. 

Сформована в теорії інформаційного права сукупність принципів склада-

ється з трьох груп принципів: загально-правових, міжгалузевих і специфічних. В 

інформаційному праві ця сукупність становить унікальну систему принципів. 

Але ця сукупність не є остаточною, оскільки в діалектичному процесі вдоско-

налення теоретичних і практичних основ побудови інформаційного суспільства, 

розвитку загальної системи права та правосвідомості, інформаційного права та 

інформаційного законодавства в Україні вона може піддаватися відповідним 

змістовним змінам. 

Проведений логіко-правовий аналіз дефініцій таких основних термінів, як 

«інформація», «інформаційна технологія», «інформаційна діяльність», «інфор-

маційна система», «інформаційний ресурс», «національні інформаційні ресурси», 

«міжнародні інформаційні ресурси», «масова інформація», «інформаційний 

продукт», «документ», «електронний документ», «інформаційний процес» та 

інших свідчить про наявність недоліків в існуючій системі понятійного апарату 

інформаційного права. Але можна констатувати, що існує певна сукупність те-

рмінів, яка з'явилася завдяки виникненню інформаційного права і яка складає 

унікальну систему його понятійного апарату. 

У сучасних умовах стає цілком очевидним, що в інтересах забезпечення 

ефективного розвитку інформаційного права та інформаційного законодавства 

необхідно проведення наукових досліджень проблеми формування системи 

понятійного апарату, зокрема, необхідно визначити цілі та принципи форму-

вання понятійного апарату, сформулювати основні вимоги до системи поня-

тійного апарату,  провести  упорядкування  і  гармонізацію термінів, сформулю- 
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вати основні з них та здійснити їх нормативно-правове закріплення. 

При формуванні системи понятійного апарату інформаційного права для 

термінів, введення яких обумовлено використанням нових інформаційних тех-

нологій і процесів, доцільно проводити логіко-правовий аналіз з урахуванням їх 

лексико-семантичних особливостей. Системне впорядкування та гармонізацію 

термінів, пов'язаних із правовим регулюванням інформаційних відносин, доці-

льно здійснювати в рамках інформаційного права, але в інтересах усієї системи 

права, яке рясніє окремими нормами, що регулюють супутні інформаційні від-

носини. 

Дуже важливу роль в теорії інформаційного права відіграють інститути, як 

один із головних елементів системи права. Тому вперше запропоновано підхід 

до систематизації інститутів інформаційного права, який дозволяє комплексно і 

системно вирішити завдання класифікації інститутів інформаційного права, що, 

в свою чергу, дає можливість сформувати одну з найважливіших умов для 

створення методологічної основи законотворчої та правозастосовної роботи, 

підвищення ефективності правового регулювання інформаційних відносин. На 

основі запропонованого методу класифікації інститутів інформаційного права 

стає можливим створення повної системи інститутів інформаційного права 

України, один із варіантів якої було запропоновано в роботі. 

 Серед вчених, які досліджують не тільки проблематику інформаційного 

права, а й інших галузей, що з'явилися в останні десятиліття, постійно виникають 

дискусії про їх самостійність. Пильна увага до цієї проблеми визначається ви-

соким теоретико-методологічним значенням цього питання. У роботі отримала 

подальший розвиток доктринальна ідея про те, що кваліфікуючих критеріїв для 

визначення самостійності тієї чи іншої галузі права має бути більше, ніж тільки 

предмет галузі права та метод правового регулювання. Більше того, розділяється 

точка зору про те, що використання методу правового регулювання в якості 

окремого критерію не є ефективним тому, що галузей права, які мають свій 

унікальний метод, значно менше тих в яких використовується суперпозиція рі-

зних методів. Тому обґрунтовано вибір в якості критерію самостійності галузі 

права суперпозиції критеріїв: наявність самостійного предмета правового ре-
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гулювання; унікального методу правового впливу або набору методів правового 

впливу, які є переважаючими і/або специфічними для даної галузі права; спе-

цифічної системи правових принципів і правових інститутів; унікальної термі-

нологічної системи. 

Аналіз сучасного стану системи права України дозволяє зробити висновок 

про те, що інформаційне право є самостійною комплексною галуззю права, 

оскільки має свій самостійний предмет правового регулювання, комплексний 

набір методів правого впливу, специфічну систему правових принципів та ін-

ститутів, а також досить унікальну термінологічну систему. 

Обґрунтовано і досліджено наявність діалектичного взаємозв'язку між 

змістом стратегічних документів, що визначають розвиток інформаційного сус-

пільства, правосвідомістю і змістом норм інформаційного права. На основі 

проведеного системного аналізу стану і перспектив розвитку інформаційного 

суспільства обґрунтовані та сформульовані основні цілі інформаційного права. 

Запропонований вперше метод класифікації та матричного представлення 

інформаційних та інформаційно-інфраструктурних відносин дозволяє адаптивно 

міняти систему класифікації правових відносин і наочно її відображати, опера-

тивно і наочно проводити аналіз існуючого інформаційного законодавства, на 

системному рівні визначати проблеми правового регулювання в інформаційній 

сфері. Крім того, використання цього методу дає можливість значною мірою 

автоматизувати процес синтезу правових норм у галузі інформаційного права, 

що дозволяє значно підвищити ефективність процесу створення та застосування 

інформаційного законодавства. Запропонований метод класифікації та матрич-

ного представлення суспільних відносин має загальнотеоретичне значення для 

юридичної науки, оскільки може бути використаний у різних галузях права. 

Застосування запропонованого методу класифікації до класифікації норм 

інформаційного права показав, що офіційна структура інформаційного законо-

давства в державі не відповідає структурі інформаційного права. Цей факт зу-

мовлює нерозвиненість і недосконалість інформаційного законодавства, а також 

його відставання від вимог сучасності в частині розвитку інформаційного сус-

пільства. 
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Підтримуючи висновки багатьох вчених про необхідність кодифікації ін-

формаційного законодавства, яка є найбільш ефективним механізмом якісного 

упорядкування законодавства, забезпечення його узгодженості та компактності, 

а також звільнення від дублюючих і застарілих норм, автор відзначає наявність 

проблеми в розвитку системних підходів до визначення основних напрямів і 

сутності кодифікаційної роботи. Поряд з іншими дослідниками в роботі були 

відзначені невизначеність ідеологічних і методологічних основ кодифікаційної 

роботи, незавершеність формування стратегії, принципів кодифікації та дослі-

джень особливостей її проведення, відсутність узгодженої раціональної струк-

тури кодифікованого акта. 

У якості внеску у вирішення названих проблем у роботі вперше розроблена 

система техніко-юридичних принципів кодифікації інформаційного законодав-

ства як частини загальної сукупності принципів, що складається з трьох груп: 

системних, специфічних і техніко-юридичних, яка дозволяє визначати основи 

проведення кодифікації і побудови інформаційного законодавства. 

В якості специфічних принципів запропоновано використання принципів 

інформаційного права, розроблених в другому розділі цієї роботи.  

Вперше запропонована група техніко-юридичних принципів кодифікації, 

які дозволяють визначити  технологічні, в юридичному сенсі, основи її прове-

дення та побудови кодифікаційного акту, сформулювати певні вимоги до про-

цесу кодифікації. 

Вперше розроблена система етапів кодифікації інформаційного законо-

давства, яка охоплює етапи від визначення мети кодифікації до етапу розроб-

лення або вдосконалення спеціальних законів. Крім того, обґрунтовано зміст 

кожного етапу кодифікації, що дозволяє забезпечити системну організацію ро-

боти значної кількості фахівців як юристів, так і професіоналів із прикладних 

сфер всіх сегментів інформаційної сфери. 

Запропоноване бачення основної мети кодифікації норм і актів інформа-

ційного законодавства як формування системи галузі права, максимально сприяє 

розвитку інформаційного суспільства. Це забезпечується за рахунок створення 

впорядкованої сукупності нормативно-правових актів, що реалізують основні 
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принципи правового регулювання в інформаційній сфері, об’єднання правових 

інститутів і норм, що регулюють максимально повну сукупність інформаційних 

та інформаційно-інфраструктурних відносин і відповідають вимогам як сучас-

ного, так і майбутнього життя соціуму. 

Вперше запропоновано формування мети кодифікації інформаційного за-

конодавства як  складної мети, що включає соціально-економічні, правові та 

техніко-юридичні складові. Запропоновані в роботі формулювання соціальних, 

правових і техніко-юридичних цілей кодифікації є вичерпними і системними та 

дозволяють забезпечити науково обґрунтований, системний розвиток інформа-

ційного права та законодавства. 

Рекомендації щодо структури кодифікаційного акта інформаційного зако-

нодавства зводяться до того, що інформаційне законодавство має бути пред-

ставлено у вигляді зводу кодифікованих законів, що складається з Інформацій-

ного кодексу, який включає загальну та особливу частини, і сукупності спеціа-

льних законів. 

При цьому Інформаційний кодекс повинен відігравати роль постійної ста-

білізуючої частини інформаційного законодавства. Він, у першу чергу зафіксу-

вав би предмет правового регулювання інформаційного права, встановив 

принципи правового регулювання в інформаційній сфері, сформував систему 

основних інститутів, а також містив би детальний опис регулювання основних 

системоутворюючих правовідносин, як у процесі обороту інформації, так і в 

процесі забезпечення її обороту. 

 Спеціальні закони в інформаційному законодавстві повинні створювати 

правове поле, що відповідає основним системоутворюючим інститутам інфор-

маційного права. Саме в спеціальних законах повинні бути зосереджені норми 

правового регулювання тих сегментів інформаційної сфери, які схильні до най-

більш динамічних змін. 

У роботі наведено один із варіантів макету Інформаційного кодексу, стру-

ктура якого побудована таким чином, що є можливість досить легко його тра-

нсформувати. На основі цього макета був розроблений перший варіант проекту 

Інформаційного кодексу України (Баранов О.А. Інформаційне право України: 
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стан, проблеми, перспективи / О.А. Баранов. - К.: Видавничий дім "СофтПрес", 

2005. - 316 с.). Фактично цей проект був покладений в основу модельного Ін-

формаційного кодексу для держав-учасниць СНД, який ухвалено 03 квітня 2008 

року (Додаток А). 

Власне теоретико-методологічні основи розвитку інформаційного права не 

є річчю в собі. З урахуванням того, що інформаційне право є змістом, який 

приймає форму інформаційного законодавства, всі отримані теоретичні ре-

зультати можуть бути використані при розробці рекомендацій з удосконалення 

інформаційного законодавства України. 

На основі розроблених і узагальнених автором теоретичних положень за-

пропоновані численні рекомендації з удосконалення інформаційного законо-

давства в самих різних сегментах. На основі модернізованої моделі розвитку та 

класифікації процесу ліцензування в інформаційній сфері, що відрізняється 

повнотою охоплення й описання усіх етапів еволюційного розвитку цього про-

цесу в світі, були встановлені закономірності та особливості кожного з етапів. Це 

набуває важливого значення при визначенні правових механізмів регулювання 

допуску на ринки інформаційної сфери, зокрема, на ринок телекомунікацій. 

Обґрунтовано, що основним актуальним напрямом удосконалення націо-

нального інформаційного законодавства у сфері дозволів і ліцензування діяль-

ності суб'єктів інформаційної інфраструктури в сучасних умовах глобалізації 

інформаційних відносин повинна стати його гармонізація з міжнародним пра-

вом. 

Пріоритетним у міжнародному праві є створення умов відкритості, прозо-

рості, рівноправності та конкурентності процедур доступу на телекомунікацій-

ний ринок. Виконання розроблених рекомендацій щодо вдосконалення націо-

нального законодавства в частині ліцензування діяльності у сфері телекомуні-

кацій дозволили б забезпечити такі умови. Основні напрями рекомендацій щодо 

вдосконалення законодавства в сфері телекомунікацій: доступ на ринок теле-

комунікацій на основі принципу загального дозволу, здійснення початку діяль-

ності у сфері телекомунікацій на основі повідомлення; законодавче формування 

процесу вирішення доступу на ринок телекомунікацій як процесу надання ад-
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міністративних послуг; визначення законом як переліку конкретних зобов'язань, 

так і переліку видів діяльності у сфері телекомунікацій, на які всі ці зобов'язання 

або частина з них повинні поширюватися; виключення із законодавства інсти-

туту особливих ліцензійних умов для окремих операторів. 

Порівняльно-правовий аналіз у сфері ліцензування мовлення показав зна-

чний ступінь відповідності українського законодавства міжнародним і євро-

пейським нормативно-правовим документам у цій сфері. Водночас виявлено 

відмінності в деяких принципових позиціях, що пов'язані із забезпеченням 

прозорості та плюралізму мовних засобів масової інформації, а також із забез-

печенням прозорості процесів регулювання. 

Запропоновано загальні рекомендації у сфері ліцензування діяльності те-

лерадіоорганізацій щодо вдосконалення та гармонізації національного законо-

давства з міжнародним та європейським правовим полем, які зводяться до: за-

конодавчого формування процесу ліцензування, як процесу надання адмініст-

ративних послуг; систематизації та гармонізації з національним законодавством 

і міжнародним правом дефініцій основних термінів; перегляду правового ста-

тусу Плану розвитку телерадіоінформаційної сфери; створенню правових меха-

нізмів забезпечення транспарентності та боротьби з концентрацією з метою за-

безпечення плюралізму та різноманіття ЗМІ; вдосконалення процедури ліцен-

зування мовлення за рахунок створення механізмів забезпечення принципів 

прозорості та рівності. 

З урахуванням важливості теоретико-методологічного значення принципів 

у роботі була здійснена спроба удосконалення системи основних принципів ді-

яльності ЗМІ, що включає наприклад такі принципи як: всебічної, гармонійної, 

загальнодоступної інформаційної діяльності ЗМІ; сприятливих загальних пра-

вових рамок; доступності до джерел суспільно значимої інформації; позитивно 

налаштованої, прогресивної, поважаючої загальнолюдські ідеали та цінності 

інформаційної діяльності; дотримання плюралізму, справедливості і прав; не-

залежності на основі самоорганізації і самоврядування діяльності ЗМІ; дотри-

мання технологічної нейтральності. 

Запропоновані  загальні  рекомендації  щодо вдосконалення правових засад  
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регулювання діяльності засобів масової інформації, які були сформульовані на 

базі розробленої системи принципів діяльності ЗМІ, можуть дозволити істотно 

підвищити ефективність цінної для всього суспільства діяльності ЗМІ. 

Сучасна інформаційна сфера стає все більш технічно і технологічно наси-

ченою. Використання в інформаційній сфері таких обмежених ресурсів, як ра-

діочастотний ресурс дозволяє реалізовувати технології, необхідні для забезпе-

чення обороту інформації. В інформаційній сфері використання обмеженого 

радіочастотного ресурсу, як правило, характеризується високим рівнем конку-

ренції, що призводить до формування державою досить складних організацій-

но-правових та економічних моделей їх розподілу й використання. 

Проблемою із проблем сьогодні для кожної держави є вирішення завдання 

підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу. Визнання того, 

що в якості об'єкта правових відносин, що пов'язані із використанням радіоча-

стотного ресурсу, можуть виступати радіочастотні майнові права, введення яких 

у  цивільний оборот запропоновано в цій роботі, дозволяє залучити до вирішення 

проблем підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу добре 

опрацьовані цивільно-правові механізми правового регулювання. 

Саме такий підхід дозволить у перспективі перейти до гібридної моделі 

управління і регулювання використанням радіочастотного ресурсу, яка містить 

елементи адміністративно-правової, регуляторної та ліберально-ринкової мо-

делей. Всі ці елементи повинні гнучко та адаптивно застосовуватися щодо тих 

радіослужб, радіотехнологій і діапазонів радіочастот, де вони дадуть максима-

льно позитивний ефект. 

Рекомендації щодо вдосконалення національного законодавства в галузі 

управління та регулювання використання радіочастотного ресурсу зводяться до 

наступного: сформувати нормативно-правові основи для введення ринку вико-

ристання радіочастотного ресурсу на основі законодавчо закріплених принципів 

надання радіочастотних майнових прав; створити правові механізми забезпе-

чення конкуренції, зокрема, боротьби з концентрацією радіочастотного ресурсу 

при введенні вторинного ринку радіочастотних майнових прав; забезпечити 

еволюційну зміну моделі дозволу доступу на ринок телекомунікацій із викори- 



349 

 

станням радіочастотного ресурсу з акцентуванням на розумній лібералізації. 

Проблематика, що найбільш дискутується сучасними юристами, є пробле-

матика правового регулювання суспільних відносин, що пов'язані з мережею 

Інтернет та інтернет-технологіями. Аналіз наукової та науково-практичної лі-

тератури свідчить про наявність різних, іноді протилежних, підходів до визна-

чення змісту регулювання відносин, пов'язаних з інтернетом. У юридичному 

контексті джерелом відмінностей,у змісті підходів є різне розуміння предмета 

правового регулювання та об'єкта правовідносин. Також методологічно клю-

човим для цього предмета дослідження є визначення терміна «Інтернет». 

Вперше в вітчизняній науковій дискусії запропоновано підхід, який надає 

можливість дозволити розв’язати наявні суперечності в поглядах на принципи 

правового регулювання суспільних відносин, що пов'язані з інтернетом. Суть 

його полягає в однозначному визначенні в якості окремих предметів правового 

регулювання: інформаційно-інфраструктурних відносин (суспільних відносин, 

що пов'язані з мережею Інтернет, як телекомунікаційною мережею), та інфор-

маційних відносин (суспільних відносин, що пов'язані з інтернетом, як системою 

інформаційних комунікацій). 

У результаті аналізу змісту правовідносин на базі запропонованого підходу 

з'ясувалася чудова обставина. Виявилося, що переважна більшість правовідно-

син, пов'язаних із використанням інтернет, не вимагають зміни нормативного 

поля, інша частина – потребує всього лише деякої модернізації та адаптації з 

урахуванням особливостей, що привнесені використанням саме інтернету. І 

лише невелика частина суспільних відносин, які реалізуються від початку і до 

кінця за допомогою мережі Інтернет або інтернет-технологій та, які власне і 

з'явилися тільки завдяки цьому, потребує розробки нового законодавства. 

Наприклад, аналіз міжнародного права та національного законодавства, 

правового змісту процесів вираження у письмовій формі волевиявлення сторін 

договору, що здійснюється за допомогою електронних комунікацій (інтер-

нет-технологій), дозволяє зробити висновок про відсутність необхідності в зміні 

доктрини цивільного права шляхом введення нової категорії - «електронний 

договір». Крім того, встановлено відсутність необхідності у формуванні якогось 
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спеціального законодавства, що регулює суспільні відносини у торгівлі, що 

здійснюється за допомогою інтернет-технологій, а також відсутність необхід-

ності введення такої правової категорії, як «електронна торгівля», в якості уза-

гальнюючої всі випадки використання в процесі торгівлі мережі Інтернет та ін-

тернет-технологій.  

З іншого боку прикладом нового законодавства є законодавство, що рег-

ламентує використання електронних документів та електронного цифрового 

підпису. Незважаючи на відносну новизну (відповідні закони були прийняті в 

2003 р.) в роботі запропоновані рекомендації щодо вдосконалення цього зако-

нодавства, які максимально гармонізують його з міжнародним правом, а також 

рекомендації з дослідження правових проблем при використанні мережі Інтер-

нет та інтернет-технологій, що пов'язані із невизначеністю місця перебування 

сторін договору, невизначеністю часу відправлення та отримання інформацій-

них матеріалів сторонами договору, анонімним характером сторони, яка передає 

інформаційні матеріали (сторони договору), невизначеністю відносно достові-

рності інформації, що отримується при укладанні договору за допомогою елек-

тронних комунікацій. 

В цілому, наведені в роботі результати розроблених або узагальнених тео-

ретичних, методологічних і практичних положень є певним системним кроком у 

формуванні теоретико-методологічних засад інформаційного права та вдоско-

наленні інформаційного законодавства, що є необхідною умовою формування 

правового забезпечення інформаційної сфери та розвитку інформаційного сус-

пільства. 
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ДОДАТОК А 

 

Межпарламентская Ассамблея государств – учас-

тников  

Содружества Независимых Государств 

Принят на тридцатом заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств-участников СНГ 

(Постановление № 30-6 от 3 апреля 2008 года) 

 

МОДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОДЕКС 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Глава 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья 1. Основные цели информационного законодательства 

Основными целями национального информационного законодательства являются: 

– создание правовых основ для построения информационного общества; 

– обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека в информационной 

сфере; 

– обеспечение информационной безопасности человека, общества и государства; 

– содействие развитию системы информационных ресурсов, созданию развитой ин-

формационной инфраструктуры, повышению эффективности предпринимательской деяте-

льности в информационной сфере; 

– создание правовых условий для эффективной конкуренции на рынке информаци-

онных услуг и работ; 

– создание правовых условий для эффективного информационного обеспечения фи-

зических и юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуп-

равления; 

– обеспечение правовой поддержки и защиты национального производителя инфор-

мационных продуктов и информационных технологий; 

– гармонизация с международным законодательством в информационной сфере. 

Статья 2. Основные принципы информационного законодательства 

Информационное законодательство базируется на следующих основных принципах: 

– обеспечение свободы получения и распространения информации для всех субъектов 

информационных отношений и информационно-инфраструктурных отношений; 

– обеспечение доступности, достоверности, полноты и своевременности информации; 
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– установление баланса прав и законных интересов человека, общества и государства в 

информационной деятельности; 

– признание информации объектом гражданских правоотношений; 

– ограничение доступа к информации исключительно на основании закона; 

– обеспечение обязательности публикации общественно важной информации; 

– обеспечение минимизации негативного информационного воздействия и негативных 

последствий функционирования информационных технологий; 

– недопущение несанкционированного распространения, использования и уничтоже-

ния информации; 

– гармонизация национального информационного законодательства с международным 

законодательством и законодательством других стран. 

Статья 3. Нормативно-правовые акты информационного законодательства 

Основу информационного законодательства составляют конституция и информаци-

онный кодекс. 

К нормативно-правовым актам информационного законодательства относятся законы, 

а также постановления и распоряжения правительства, министерств и ведомств, органов ме-

стного самоуправления, изданные ими в пределах их компетенции в соответствии с консти-

туцией и информационным кодексом. 

Законодательные акты, предусматривающие регулирование информационных и ин-

формационно-инфраструктурных отношений иначе, чем это предусмотрено информацион-

ным кодексом, должны содержать нормы, которые вносят соответствующие изменения в этот 

кодекс. 

Глава 2. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ  

В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Статья 4. Основные права и свободы в информационной сфере 

Каждый имеет право свободно искать, получать, использовать, создавать, распрост-

ранять и хранить информацию любыми законными способами и средствами, независимо от 

государственных границ. 

Статья 5. Ограничение прав и свобод в информационной сфере 

Осуществление прав и свобод в информационной сфере может быть ограничено только 

законом в интересах защиты основ конституционного строя, обеспечения национальной бе-

зопасности, защиты территориальной целостности и общественного порядка с целью предо-

твращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья и морали населения, для 

защиты репутации или прав других людей, для недопущения несанкционированного расп-

ространения, использования и уничтожения информации с ограниченным доступом или для 

поддержки авторитета и беспристрастия правосудия. 

 

Статья 6. Гарантии прав и интересов в информационной сфере 

Обеспечение информационных прав и свобод человека в информационной сфере, 

информационной безопасности является важнейшей функцией государства. 

Обеспечение права каждого человека на свободу искать, получать, использовать, соз-

давать, распространять и хранить информацию любыми законными способами и средствами 

возлагается на органы государственной власти и местного самоуправления. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, юридические 

лица обязаны предоставлять информацию по запросу субъектов информационных отношений 
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и информационно-инфраструктурных отношений, за исключением информации, доступ к 

которой ограничен законом. 

Статья 7. Ограничение права собственности на информацию 

Никто не может быть противоправно лишен права собственности на информацию. 

Принудительное отчуждение информации, информационных продуктов и информа-

ционных ресурсов может быть осуществлено лишь в виде исключения по мотивам их обще-

ственной значимости или отнесения к государственным секретам, на основе и в порядке, 

установленных законом, при условии полной компенсации их стоимости. 

Статья 8. Защита прав и интересов в информационной сфере 

Каждый имеет право на защиту своих прав и интересов в информационной сфере. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны прини-

мать все необходимые меры в целях обеспечения защиты прав и интересов в информационной 

сфере. 

Каждый субъект информационных и информационно-инфраструктурных отношений, 

чьи права и интересы нарушены, индивидуально или совместно с другими, имеет право на-

править жалобу или другие соответствующие обращения в судебные органы, в органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления или в любую другую организацию. 

Судебные органы, органы государственной власти и органы местного самоуправления 

или любые другие организации должны рассмотреть жалобу или другие соответствующие 

обращения и принять решение в установленный национальным законодательством срок. 

Решение по жалобе или другим соответствующим обращениям должно предусматри-

вать мероприятия по исключению нарушения прав и интересов субъектов информационных и 

информационно-инфраструктурных отношений, в частности возможную компенсацию на-

несенного ущерба, а также меры по выполнению этого решения. 

Глава 3. ОБЪЕКТЫ И СУБЪЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕ-

ЛЬСТВА 

Статья 9. Объекты информационного законодательства 

Информационным законодательством регулируются информационные и информаци-

онно-инфраструктурные отношения. 

Информационные отношения – это общественные отношения, возникающие в про-

цессе создания, распространения, использования, хранения и уничтожения (утилизации) ин-

формации. 

Информационно-инфраструктурные отношения – это общественные отношения, воз-

никающие в процессе создания, распространения, использования, сохранения и уничтожения 

(утилизации) информации, а также в процессе деятельности субъектов информационной ин-

фраструктуры, предоставления информационных услуг и выполнения работ в информаци-

онной сфере, использования информационных технологий и ресурсов и обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

К информационным отношениям, возникающим в процессе бытового общения, ин-

формационное законодательство не применяется, за исключением случаев, установленных 

законом. 

Статья 10. Субъекты информационного законодательства 

Субъектами информационных и информационно-инфраструктурных отношений, ко-

торые регулируются информационным законодательством, являются: 

– физические и юридические лица; 

– лица без гражданства; 
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– общественные и политические организации; 

– органы государственной власти и органы местного самоуправления.  

К субъектам информационного законодательства, при условии что другой стороной 

информационных отношений выступают граждане или юридические лица, органы государс-

твенной власти и органы местного самоуправления государства, могут быть отнесены также: 

– иностранные физические и юридические лица; 

– иностранные общественные и политические организации; 

– органы государственной власти и органы местного самоуправления иностранных 

государств; 

– международные организации; 

– иностранные государства.  

Глава 4. ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА И ЕГО ОРГАНОВ В ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ СФЕРЕ 

 

Статья 11. Участие органов государственной власти и органов местного самоуп-

равления в информационных отношениях 

Непосредственное участие органов государственной власти и органов местного са-

моуправления в информационных и информационно-инфраструктурных отношениях может 

осуществляться только на основании, в пределах полномочий и способом, которые опреде-

лены конституцией, информационным кодексом и законами. 

Решения органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере 

правового регулирования информационных и информационно-инфраструктурных отношений 

принимаются от их имени и в пределах их компетенции. 

Статья 12. Основные направления государственной информационной политики 

Основными направлениями государственной информационной политики, которые 

определяются и реализуются государством, являются: 

– обеспечение условий для эффективной реализации и защиты конституционных прав 

и свобод человека в информационной сфере; 

– создание политических, экономических, правовых и других основ построения ин-

формационного общества; 

– всемерное и всестороннее развитие национальной информационной инфраструкту-

ры; 

– развитие системы информационных ресурсов, сохранения национальной информа-

ционной продукции, в том числе культурных и духовных ценностей; 

– обеспечение экономических и правовых условий для всемерной поддержки и защиты 

национального производителя информационных продуктов и информационных технологий; 

– обеспечение государственной поддержки развития общественно важных направле-

ний в информационной сфере, в том числе: средств массовой информации, современных 

компьютерных информационных технологий, программных средств и т. п., а также содейст-

вие широкому внедрению и применению информационных технологий в государственном 

управлении, экономике, обороне, здравоохранении, образовании, экологии и т. п.; 

– содействие добросовестной конкуренции, недопущение монополизации на рынке 

социально важных информационных услуг и работ; 
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– создание условий для своевременного, качественного и эффективного информаци-

онного обеспечения физических и юридических лиц, органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления; 

– развитие системы непрерывного образования населения и специалистов в инфор-

мационной сфере; 

– создание условий для развития системы электронного документооборота, примене-

ния электронного документа и электронной цифровой подписи; 

– формирование и осуществление единой научно-технической политики в сфере ин-

форматизации с учетом мирового уровня развития информационных технологий; 

– равноправная интеграция страны в глобальное информационное пространство, со-

блюдение международных договоров и соглашений в информационной сфере. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах их 

компетенции прилагают все усилия для реализации государственной информационной по-

литики. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 13. Информация 

Информация – сведения, представленные в любой форме и любом виде, на любых 

носителях, о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, которые имели, 

имеют или будут иметь место в обществе, государстве и окружающей среде. 

Информационные ресурсы –  любая совокупность информации, включая документы, 

независимо от содержания, времени и места создания. 

Национальные информационные ресурсы –  это информационные ресурсы, которые 

находятся под юрисдикцией государства, доступные для субъектов информационных и ин-

формационно-инфраструктурных отношений. 

Иностранные информационные ресурсы –  это информационные ресурсы, которые 

находятся под юрисдикцией иностранных государств, доступные для субъектов информа-

ционных и информационно-инфраструктурных отношений. 

Международные информационные ресурсы – это информационные ресурсы, которые 

находятся под юрисдикцией международного законодательства, доступные для субъектов 

информационных и информационно-инфраструктурных отношений. 

Ведомственные информационные ресурсы – это информационные ресурсы, которые 

находятся под юрисдикцией органов государственной власти и местного самоуправления, 

доступные для субъектов информационных и информационно-инфраструктурных отноше-

ний. 

Статья 14. Информационный продукт 

Информационный продукт – любая обособленная информация, представленная в 

конкретно организованной форме и конкретном виде, независимо от содержания, времени и 

места создания, по поводу которой возникают или могут возникнуть правовые отношения. 

Статья 15. Документ 

Документ – сведения, представленные на любых носителях в установленных законо-

дательством форме и виде и с обязательными реквизитами, которые позволяют его иденти-

фицировать. 
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Глава 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТ-

РУКТУРЕ 

Статья 16. Национальная информационная инфраструктура 

Основным условием обеспечения информационных прав и свобод человека в инфор-

мационной сфере является всемерное развитие национальной информационной инфраструк-

туры, состоящей из совокупности систем: 

– производства информации; 

– распространения информации; 

– производства средств производства информации и информационных технологий; 

– накопления и хранения информации; 

– предоставления информационных услуг; 

– сервисного обслуживания; 

– подготовки кадров; 

– обеспечения информационной безопасности и т. п.  

Статья 17. Назначение информационной инфраструктуры 

Информационная инфраструктура предназначена для обеспечения оборота информа-

ции путем предоставления информационных услуг и проведения работ. 

Информационные услуги и работы предоставляются на конкурентных условиях. 

Статья 18. Информационные услуги и работы 

Информационные услуги и работы – деятельность по обеспечению оборота инфор-

мации, направленная на удовлетворение информационных потребностей субъектов инфор-

мационных отношений, осуществляемая как на договорной, так и на не договорной основе. 

Статья 19. Регулирование деятельности субъектов информационной инфрастру-

ктуры 

Деятельность субъектов информационной инфраструктуры, направленная на обеспе-

чение оборота информации, регулируется нормами информационного кодекса и нормами 

информационного законодательства. 

Предпринимательская деятельность субъектов информационной инфраструктуры ре-

гламентируется общим законодательством государства. 

К субъектам информационной инфраструктуры относятся юридические и физические 

лица, осуществляющие информационные услуги и работы. 

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

ОБОРОТ ИНФОРМАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 20. Оборот информации 

Оборот информации происходит в процессе ее создания, распространения, использо-

вания, хранения и уничтожения (утилизации). 

Информация может находиться в гражданском, административном или другом обо-

роте. 

Оборот информации, в котором принимают участие субъекты информационных и 

информационно-инфраструктурных отношений, регулируется информационным кодексом и 

информационным законодательством. 
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Глава 2. СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 21. Право на создание информации 

Каждое физическое и юридическое лицо имеет право на создание любой информации 

любыми законными способами и средствами в любом виде и на любых носителях. 

Создание информации –  это творческая или любая другая деятельность, результатом 

которой является создание информационных продуктов или информационных ресурсов. 

Статья 22. Массовая информация 

Массовая информация - это печатная, электронная (цифровая) или аудиовизуальная 

информация, опубликованная средствами массовой информации и предназначенная для не-

определенного круга лиц. 

К средствам массовой информации относятся печатные, электронные и аудиовизуа-

льные издания, зарегистрированные в установленном законодательством порядке. 

К печатным средствам массовой информации относятся периодические издания, вы-

ходящие под постоянным названием, с периодичностью один и более номеров (выпусков) на 

протяжении года. 

К электронным средствам массовой информации относятся периодические издания, 

выходящие под постоянным названием на протяжении года, в которых информация пред-

ставлена в форме электронных (цифровых) данных. 

К аудиовизуальным средствам массовой информации относятся телерадиоорганиза-

ции, студии – юридические лица, которые проводят и/или распространяют теле-, радиопере-

дачи и теле-, радиопрограммы. 

К средствам массовой информации относится кино. Деятельность в области кинема-

тографии регулируется законом. 

Средства массовой информации подлежат государственной регистрации, а телеради-

оорганизации – лицензированию. 

Средства массовой информации имеют право свободно искать, получать, создавать, 

распространять информацию и идеи. 

Создание средств массовой информации иностранными юридическими и физическими 

лицами и лицами без гражданства на национальной территории ограничивается законом. 

Статья 23. Представители органов массовой информации 

Законными представителями печатного, электронного и аудиовизуального средства 

массовой информации являются учредитель и редакция, действующие на основании устава, 

утвержденного учредителем. 

Учредители владеют всеми правами и обязанностями по отношению к средствам ма-

ссовой информации, которые они учредили, как к субъектам хозяйственной деятельности. 

Редакции средств массовой информации владеют юридическими правами на созда-

ваемую ими информацию и несут ответственность за ее содержание в соответствии с законом. 

Запрещено вмешательство органов государственной власти и местного самоуправле-

ния, общественных организаций, предприятий, учреждений, организаций, их должностных 

лиц в деятельность редакций средств массовой информации, связанной с поиском, получе-

нием, созданием и распространением массовой информации. 

Статья 24. Право на получение массовой информации 

Редакции средств массовой информации, их представители имеют право на получение 

от органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных ор-

ганизаций, предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм собственности, ин-
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формации, необходимой для информирования населения о событиях и явлениях, которые 

имели или имеют место в обществе, государстве и окружающей среде. 

Должностные лица государственной власти и местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций, официальные представители общественных организаций обязаны 

предоставлять достоверную информацию средствам массовой информации в порядке, уста-

новленном законодательством. 

Редакции средств массовой информации могут получать преимущественное (эксклю-

зивное) право на получение, создание и распространение общественно значимой информации 

в порядке, установленном законом. 

Статья 25. Создание массовой информации 

Учредители определяют редакционную политику средства массовой информации пу-

тем заключения соответствующего соглашения с редакцией и не имеют права вмешиваться в 

ее текущую деятельность, связанную с поиском, получением, созданием и распространением 

массовой информации. 

Редакции средств массовой информации имеют право свободно создавать информа-

цию с соблюдением требований законодательства по вопросам авторского права и права на 

интеллектуальную собственность. 

Подготовку и выпуск к распространению средства массовой информации, отдельных 

информационных материалов осуществляет редакция средства массовой информации. 

Лицо, у которого взяли интервью, или лицо, которое предоставило информацию для 

редакции средства массовой информации, имеет право требовать просмотра и/или прослу-

шивания готового материала перед его распространением, а в случае несогласия – требовать 

исключения материала из информационного продукта. 

Запрещены цензура массовой информации и требование ее предварительного согла-

сования, кроме случаев, когда такое требование выдвигает автор информации или лицо, ко-

торое дало интервью, либо в других случаях, установленных законом. 

Запрещено создание массовой информации, содержащей пропаганду нарушения тер-

риториальной целостности и государственного суверенитета, жестокости и насилия, порног-

рафию. 

Статья 26. Реклама в средствах массовой информации 

Реклама, размещаемая в средствах массовой информации, не должна наносить мора-

льного или психического вреда населению. 

Деятельность по размещению рекламы в средствах массовой информации регулируе-

тся законодательством страны. 

Статья 27. Ответственность средств массовой информации 

Редакции средств массовой информацию несут уголовную, административную и гра-

жданскую ответственность за достоверность создаваемой ими информации. 

Редакции средств массовой информации обязаны предоставлять лицам или предста-

вителям органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных 

организаций, юридических лиц, интересам которых нанесен вред распространенной инфор-

мацией, возможность ответа, опровержения или собственного толкования обстоятельств дела. 

Редакции средств массовой информации, их представители не несут ответственности 

за публикацию сведений, если эти сведения: 

– получены от органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

общественных организаций, юридических лиц в качестве официальных сообщений или 

ответов; 



424 

 

– являются цитированием или непосредственной трансляцией (без предыдущей запи-

си) выступлений представителей органов государственной власти и органов местного само-

управления, общественных организаций, юридических и физических лиц; 

– являются цитированием материалов, которые опубликованы другими средствами 

массовой информации. 

Статья 28. Творческая информация 

Творческая информация является общественным достоянием, необходимым условием 

развития общества. 

Творческая информация (произведения) – это документируемые или публично объя-

вленные сведения, являющиеся продуктом творческой деятельности автора. 

Права автора творческой информации охраняются в соответствии с законодательством 

по вопросам авторского права и права на интеллектуальную собственность. 

Каждый гражданин имеет право на свободу творческой деятельности и право на сво-

боду создавать творческую информацию с соблюдением законодательства по вопросам ав-

торского права и права на интеллектуальную собственность. 

Запрещена цензура творческой информации. Допускается экспертиза творческой ин-

формации на соответствие требованиям авторского права и права на интеллектуальную соб-

ственность. 

Каждый гражданин в процессе реализации творческой деятельности имеет право на 

получение информации от органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления, общественных организаций, предприятий, учреждений, организаций, независимо от 

форм собственности, которые обязаны предоставлять достоверную информацию в порядке, 

установленном законодательством. 

Каждый гражданин имеет право на свободное пользование информацией и информа-

ционными ресурсами, которые сохраняются в библиотечных, архивных, музейных и других 

учреждениях. 

Статья 29. Статистическая информация 

Статистическая информация (данные) – любая информация, которая в количественном 

и качественном измерении характеризует массовые явления и процессы, имеющие место в 

экономической, социальной и других сферах жизни страны и мира. 

Статистическая информация подразделяется на государственную статистическую 

информацию, которая собирается и создается в интересах управления государством, и лока-

льную статистическую информацию, которая собирается и создается в интересах отдельных 

субъектов в разных сферах общественной жизни. 

Общественные отношения по сбору, созданию, распространению, использованию, 

хранению и уничтожению государственной статистической информации регулируются за-

коном. 

Общественные отношения по сбору, созданию, распространению, использованию, 

хранению и уничтожению локальной статистической информации регулируются настоящим 

Кодексом и соответствующими договорами, заключенными между физическими и/или юри-

дическими лицами, которые проводят статистические исследования, и физическими и/или 

юридическими лицами, которые их заказывают. 

Статья 30. Создание статистической информации 

Статистическая информация существует в виде первичных данных и статистических 

данных, а также аналитических материалов, которые готовятся на основании этих данных. 



425 

 

Первичные данные собираются в процессе проведения статистических наблюдений 

путем их регистрации в соответствии со специальной программой, разработанной на основе 

статистической методологии. 

Статистические данные – информация, полученная в результате обработки первичных 

данных на основе статистической методологии и представленная в формализованном виде. 

Статистическая методология, которая используется при статистических исследованиях 

и при обработке первичных данных, должна быть объявлена. 

Органы государственной власти и местного самоуправления, предприятия, учрежде-

ния и организации, независимо от форм собственности, обязаны предоставлять первичные 

данные, для создания государственной статистической информации в порядке установленном 

законодательством. 

Предоставление первичных данных для создания локальной статистической инфор-

мации проводится на добровольных основах. 

Создание статистической информации, при которой происходит сбор персональных 

данных, проводится в соответствии с законодательством о защите персональных данных. 

Субъекты статистических наблюдений имеют право знать о целях исследований, 

правилах и условиях использования статистической информации. 

Статья 31. Ответственность при создании статистической информации 

Юридические лица, проводящие статистические исследования и создающие статис-

тическую информацию, а также их сотрудники несут уголовную, административную и гра-

жданскую ответственность за искажение собранных первичных данных, полученных стати-

стических данных. 

Статья 32. Информация о деятельности органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления 

Информация о деятельности органов государственной власти и органов местного са-

моуправления – это официальная информация, которая создается в процессе текущей деяте-

льности этих органов. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления обязаны публи-

ковать информацию о своей деятельности на веб-сайтах в электронном виде или в средствах 

массовой информации. 

Порядок публикации информации о деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления определяется национальным законодательством. 

Опубликование информации о деятельности органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления должно осуществляться с выполнением требований законода-

тельства о защите информации с ограниченным доступом. 

Статья 33. Требования к информации о деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в обязательном 

порядке публикуют следующую информацию: 

– о деятельности органа (о функциях и целях работы органа, о структуре должностных 

лиц с указанием их реквизитов, о бюджете органа, о планах и отчетах о работе коллегиальных 

органов, о государственных закупках, о результатах работы и финансовых результатах, об 

услугах, которые орган предоставляет физическим и юридическим лицам); 

– о содержании всех нормативно-правовых актов, определяющих права и обязанности 

физических и юридических лиц, принятых органом, а также о планах по созданию и содер-

жании проектов таких нормативно-правовых актов; 
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– о порядке подачи и рассмотрения, о результатах рассмотрения запросов, жалоб и 

предложений физических и юридических лиц; 

– о видах и составе информации и информационных ресурсов, находящихся в ведении 

органа, о порядке их получения физическими и юридическими лицами. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления по своему усмо-

трению могут публиковать другую информацию. 

Статья 34. Ответственность при создании информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные 

лица несут уголовную, административную и гражданскую ответственность за полноту, сво-

евременность и достоверность публикуемой ими информации. 

Глава 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 35. Распространение информации 

Каждое физическое и юридическое лицо имеет право на свободное распространение 

любой информации любыми законными способами и средствами в любом виде и на любых 

носителях. 

Распространение (передача) информации – это деятельность, связанная с передачей 

информации от ее авторов и/или владельцев к ее потребителям. 

Распространение информации может осуществляться автором, владельцем информа-

ции или уполномоченными ими на это физическими или юридическими лицами. 

При распространении информации должны быть обеспечены своевременная ее дос-

тавка к потребителю и ее целостность, а также выполнение требований законодательства по 

вопросам авторского права и права на интеллектуальную собственность. 

Ограничения на распространение информации устанавливаются законом в интересах 

национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с 

целью предотвращения беспорядков или преступлений, для защиты здоровья и морали насе-

ления, для защиты репутации или прав других людей. 

Статья 36. Распространение печатной и/или электронной информации 

Информация в целях распространения может представляться в печатном и/или элект-

ронном виде. 

Субъектами процесса распространения печатной и/или электронной информации яв-

ляются юридические и физические лица, издатели, производители и распространители. 

Распространение печатной и/или электронной продукции – это деятельность по ее 

передаче (распространению) потребителю. 

Распространители печатной и/или электронной продукции самостоятельно планируют 

и осуществляют свою деятельность, которую имеют право осуществлять только после госу-

дарственной регистрации. 

Распространители в соответствии с нормами, установленными законодательством или 

договорными обязательствами, обязаны своевременно распространять печатную и/или элек-

тронную продукцию. 

Особенности распространения печатной и/или электронной информации регулируются 

законом. 

Статья 37. Распространение аудиовизуальной информации 
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Субъектами процесса распространения аудиовизуальной информации являются опе-

раторы и провайдеры телекоммуникаций, а также субъекты, осуществляющие прокат и рас-

пространение аудиовизуальной информации. 

Общественные отношения, связанные с распространением аудиовизуальной инфор-

мации, регулируются законом. 

Статья 38. Издательская деятельность 

Издательская деятельность – это организационно-творческая и производствен-

но-хозяйственная деятельность издателей по изданию печатной и/или электронной продук-

ции. 

Издатели имеют право осуществлять редакционно-издательскую обработку творчес-

кой информации при подготовке издательского оригинала к изданию в соответствии с усло-

виями соглашения с автором. 

Издатели печатной и/или электронной продукции самостоятельно планируют и осу-

ществляют свою деятельность. 

Издатели имеют право осуществлять свою деятельность только после их государст-

венной регистрации в качестве издателей печатной и/или электронной информации. 

Не допускается вмешательство органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в организационно-творческую деятельность издателей печатной и/или эле-

ктронной продукции. 

Статья 39. Изготовление печатной и/или электронной продукции 

Изготовление печатной и/или электронной продукции – это деятельность по изготов-

лению заказанного тиража издания массовой или творческой информации путем печатания, 

тиснения или иным способом, отвечающим требованиям нормативно-правовых актов и ста-

ндартов. 

Производитель имеет право принять к производству заказ на изготовление печатной 

и/или электронной продукции только при условии наличия государственной регистрации 

издателя. 

Производитель обязан точно воспроизводить в печатной и/или электронной продукции 

издательский оригинал в количестве, которое определил издатель или автор в договоре. 

Статья 40. Распространение недостоверной информации 

В случае распространения недостоверных сведений о человеке, органе государствен-

ной власти, органе местного самоуправления, общественной организации, юридическом лице 

они имеют право на опровержение такой информации, а также на ее извлечение из инфор-

мационного продукта. 

Опровержение недостоверной информации осуществляется тем же способом, которым 

она была распространена. Ответственность за опубликование опровержения недостоверной 

информации несут ее распространители. 

Порядок осуществления опубликования и извлечения недостоверной информации 

определяется законодательством. 

В случае распространения средством массовой информации недостоверных сведений о 

человеке, органе государственной власти, органе местного самоуправления, общественной 

организации, юридическом лице, они имеют право на ответ и опровержение такой инфор-

мации в этом средстве массовой информации, а также на ее извлечение из информационного 

продукта. 

Порядок компенсации убытка, нанесенного публикацией недостоверной информации, 

устанавливается законодательством. 
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Статья 41. Запрещение на распространение информации 

Запрещается несанкционированное распространение информации с ограниченным 

доступом. 

Запрещается распространение информации, которая содержит пропаганду нарушения 

территориальной целостности и суверенитета страны, войны, социального, расового, нацио-

нального, религиозного, сословного и родового превосходства, жестокости и насилия, пор-

нографию. 

Глава 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 42. Использование информации 

Все физические и юридические лица, органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления имеют право на использование информации, полученной или созданной 

ими законным способом. 

Использование информации в творческой или профессиональной деятельности осу-

ществляется с соблюдением требований законодательства по вопросам авторского права и 

права на интеллектуальную собственность. 

Глава 5. ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Статья 43. Хранение информации 

Все физические и юридические лица, органы государственной власти и органы мест-

ного самоуправления имеют право на хранение информации, полученной или созданной ими 

законным способом. 

Информация о человеке сохраняется в соответствии с законодательством о персона-

льных данных. 

Информация, имеющая важное значение для человека, общества и государства ввиду 

своей исторической, культурной, научной, образовательной, информационной ценности, по-

длежит сохранению в соответствии с законодательством. 

Хранение информации, имеющей важное значение для человека, общества и государ-

ства, осуществляется в назначенной для этого системе учреждений (библиотеки, архивы, 

музеи и т. п.), а также в отдельных библиотечных, архивных и музейных фондах и собраниях 

разной формы собственности. 

Всем физическим и юридическим лицам, органам государственной власти и органам 

местного самоуправления гарантируется свободный доступ в фонды библиотек, архивов, 

музеев государственной формы собственности с соблюдением требований законодательства о 

защите информации с ограниченным доступом. 

Государство, общество, физические и юридические лица обязаны содействовать раз-

витию библиотечного, архивного и музейного дела. 

Организация хранения информации в библиотеках, архивах, музеях, порядок форми-

рования и использования их фондов определяются законодательством. 

Статья 44. Хранение аудиовизуальной и/или электронной массовой информации 

Редакции аудиовизуальных и/или электронных средств массовой информации обязаны 

на протяжении года хранить копии всей массовой информации, которая ими распространя-

лась. 

Копии массовой информации сохраняются на носителях, которые обеспечивают ее 

воссоздание в том виде, в котором она распространялась. 

Статья 45. Хранение контрольных экземпляров печатных и электронных изданий 
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Контрольные экземпляры всех печатных и электронных изданий в обязательном по-

рядке подлежат сохранению. 

Электронные издания должны храниться на материальных носителях. 

Ответственность за предоставление контрольных экземпляров печатных изданий для 

их последующего хранения несут редакции печатных средств массовой информации и изда-

тели. 

Учреждения и организации, предназначенные для хранения контрольных экземпляров 

всех печатных изданий, определяются законодательством. 

Глава 6. УНИЧТОЖЕНИЕ (УТИЛИЗАЦИЯ) ИНФОРМАЦИИ 

Статья 46. Уничтожение (утилизация) информации 

Информация, имеющая важное значение для человека, общества и государства ввиду 

своей исторической, культурной, научной, образовательной, информационной ценности, 

может быть уничтожена только в соответствии с требованиями законодательства. 

Персональные данные, собранные не в соответствии с требованиями законодательства, 

должны быть уничтожены в установленном законодательством порядке. 

Персональные данные, собранные правоохранительными органами в соответствии с 

требованиями законодательства, но не содержащие информации об осуществлении запре-

щенных законом действий, должны быть уничтожены в установленном законодательством 

порядке. 

Носители информации, которые содержат информацию, созданную или полученную с 

нарушением требований законодательства по вопросам авторского права и права на интел-

лектуальную собственность, должны быть уничтожены в установленном законодательством 

порядке. 

РАЗДЕЛ IV. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИНФОРМАЦИИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 47. Правовой режим информации 

По правовому режиму информация делится на открытую информацию, информацию с 

ограниченным доступом и информацию ограниченного пользования. 

Правовой режим информации – это установленный в соответствии с законодательст-

вом порядок создания, распространения, использования, хранения и уничтожения (утилиза-

ции) информации, а также порядок отнесения информации к категории информации с огра-

ниченным доступом. 

Виды информации и порядок определения конкретного перечня сведений, которые 

могут быть отнесены к информации с ограниченным доступом, определяются законом. 

Виды информации и порядок определения конкретного перечня сведений, которые 

обязательно должны быть публично объявленные, определяются законом. 

Ограничения в использовании информации устанавливаются законом. 

Контроль за обеспечением установленного правового режима информации осуществ-

ляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-

ными организациями, юридическими лицами в пределах полномочий, установленных зако-

ном. 

Органы государственной власти в пределах полномочий, установленных законом, 

обеспечивают защиту нарушенных прав и интересов субъектов информационных отношений 

в части обеспечения правового режима информации. 

Глава 2. ОТКРЫТАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Статья 48. Доступ к открытой информации 

Никто не может быть ограничен в доступе, использовании, распространении и хра-

нении открытой информации, за исключением случаев, которые определяются законом. 

Доступ к открытой информации, которая сохраняется в фондах библиотек, архивов, 

музеев государственной формы собственности, с целью обеспечения ее сохранения может 

осуществляться по регистрационному (заявочному) принципу. 

Статья 49. Обязательность публикации информации 

Подлежат обязательной публикации нормативно-правовые акты, которые касаются 

прав, свобод и законных интересов человека. 

Подлежат обязательной публикации сведения: 

– о состоянии окружающей среды, качестве продовольственных товаров и предметов 

быта; 

– об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных со-

бытиях, которые случились или могут случиться и несут угрозу безопасности человека; 

– о состоянии здоровья населения, социально-экономических и социаль-

но-демографических показателях населения, состоянии правопорядка; 

– о состоянии дел с правами и свободами человека и гражданина, а также о фактах их 

нарушений; 

– о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоу-

правления, их должностных лиц; 

– другая информация, обязательность публикации которой определена в соответствии 

с законами и ратифицированными международными договорами. 

Статья 50. Право на получение информации, подлежащей обязательной публи-

кации 

Каждый имеет право обратиться в любой орган государственной власти или местного 

самоуправления с запросом о предоставлении сведений, перечень которых установлен пре-

дыдущей статьей. 

Орган государственной власти или местного самоуправления обязан в установленный 

законом срок предоставить заявителю запрашиваемую информацию, но не позднее месяца с 

момента получения соответствующего запроса. 

В случае если орган государственной власти или местного самоуправления не имеет в 

своем распоряжении запрашиваемой информации, он в установленный законом срок передает 

запрос тому органу государственной власти или местного самоуправления, который владеет 

данной информацией, сообщая об этом заявителю. 

Статья 51. Ограничение на обязательность публикации 

Обязательность публикации информации не распространяется на случаи, когда такая 

публикация может негативно повлиять на: 

– конфиденциальность деятельности органов государственной власти или местного 

самоуправления, в случае если такая конфиденциальность предусмотрена законом; 

– международные отношения, национальную безопасность; 

– осуществление правосудия, прав человека на справедливое судебное разбирательство 

или возможность государственных органов проводить расследование криминального или 

административного характера; 
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– конфиденциальность коммерческой информации в случаях, когда такая конфиден-

циальность охраняется законом с целью защиты законных экономических интересов, за ис-

ключением информации о вредных для окружающей среды выбросах; 

– охрану авторского права и права интеллектуальной собственности; 

– конфиденциальность персональных данных и/или архивов, которые касаются чело-

века, если он не дал согласия на публикацию такой информации в соответствии с требова-

ниями закона. 

Глава 3. ИНФОРМАЦИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ 

Статья 52. Информация с ограниченным доступом 

Информация с ограниченным доступом по правовому режиму делится на конфиден-

циальную и секретную. 

Конфиденциальная информация – это информация, принадлежащая на основе права 

собственности, авторского права и права на интеллектуальную собственность физическим 

или юридическим лицам, а также информация, находящаяся в собственности государства, 

несанкционированное разглашение и/или использование которой наносит вред физическим 

или юридическим лицам, обществу и государству. 

Секретная информация – это информация, которая содержит сведения, составляющие 

государственную или другую, предусмотренную законом, тайну, несанкционированное раз-

глашение и/или использование которой наносит вред человеку, обществу и государству. 

Информация с ограниченным доступом по решению суда может быть распространена 

и/или использована без согласия ее владельца, если эта информация является общественно 

значимой и право общественности на получение этой информации преобладает над правом ее 

владельца на ее защиту. 

Статья 53. Конфиденциальная информация 

Правовой режим конфиденциальности информации – это правовой режим доступа к 

конфиденциальной информации, а также регламентация порядка ее использования, способов 

и средств обеспечения ее защиты. 

Физические лица имеют право самостоятельно устанавливать правовой режим кон-

фиденциальности для информации, принадлежащей им на основе права собственности на 

информацию, авторского права или права на интеллектуальную собственность, а также для 

информации, составляющей их персональные данные. 

Юридические лица имеют право самостоятельно устанавливать правовой режим 

конфиденциальности для информации, принадлежащей им на основе права собственности на 

информацию, авторского права или права на интеллектуальную собственность, если она со-

здана за счет собственных ресурсов и за свой счет. 

Юридические лица в соответствии с требованиями законодательства обеспечивают 

осуществление правового режима конфиденциальности информации, а также при выполне-

нии работ или предоставлении услуг за средства государственного бюджета. 

Юридические лица в соответствии с договорными обязательствами обеспечивают 

осуществление правового режима конфиденциальности информации относительно инфор-

мации, полученной от физических или юридических лиц и определенной ими как конфиде-

нциальная информация. 

Перечень видов сведений, которые могут быть отнесены органами государственной 

власти и органами местного самоуправления к конфиденциальной информации, устанавли-

вается законом. 
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления обеспечивают 

правовой режим конфиденциальности информации в соответствии с порядком, установлен-

ным законодательством. 

Перечень сведений, которые не могут быть отнесены органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами к конфиден-

циальной информации, устанавливается законом. 

Статья 54. Секретная информация 

Правовой режим секретности информации – это правовой режим доступа к секретной 

информации, а также регламентация ее использования, способов и средств обеспечения ее 

защиты. 

Правовой режим секретности информации определяется законом. 

Перечень видов сведений, которые не могут быть отнесены к секретной информации, 

устанавливается законом. 

Глава 4. ИНФОРМАЦИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья 55. Информация ограниченного пользования 

Информация ограниченного пользования – это творческая информация, на которую 

распространяется авторское право и право на интеллектуальную собственность, несанкцио-

нированное использование которой наносит вред авторам этой информации. 

Никто не может использовать или распространять творческую информацию других 

людей без их согласия, за исключением случаев, установленных законом. 

К информации ограниченного пользования относятся: 

– литературные (печатные и/или электронные) произведения любого характера; 

– выступления, лекции, речи, проповеди и другие устные произведения; 

– компьютерные программы; 

– музыкальные произведения (печатные или электронные); 

– драматические, музыкально-драматические произведения, пантомимы, хореографи-

ческие и другие произведения, созданные для сценического показа, и их постановки; 

– аудиовизуальные произведения; 

– произведения изобразительного искусства; 

– произведения архитектуры, градостроения и садово-паркового искусства; 

– фотографические произведения, в том числе произведения, выполненные способами, 

подобными фотографии; 

– произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе декоративного тка-

цкого, керамики, резьбы, литья, произведения из художественного стекла, ювелирные изделия 

и т. п.; 

– иллюстрации, карты, планы, чертежи, эскизы, пластичные произведения, имеющие 

отношение к географии, геологии, топографии, технике, архитектуре и другим сферам дея-

тельности; 

– сборники произведений, сборники обработок фольклора, энциклопедии и антологии, 

другие составные произведения при условии, что они являются результатом творческого 

труда по отбору, координации или упорядочению содержания без нарушения авторских прав 

на произведения, которые входят в них как составные части; 

– тексты переводов для дублирования, озвучения, субтитрования иностранных ауди-

овизуальных произведений; 
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– другая творческая информация. 

Особенности осуществления авторского права автора творческой информации, его 

имущественных прав и смежных прав устанавливаются законодательством. 

Статья 56. Особенные права автора творческой информации 

Автор творческой информации или любое другое лицо, которому на законных осно-

ваниях передано авторское имущественное право, имеет право устанавливать любые огра-

ничения в использовании творческой информации. 

Статья 57. Исключение из ограничений в использовании творческой информации 

Без разрешения автора (или другого лица – субъекта авторского права) и без выплаты 

авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимс-

твования допускается: 

– цитирование творческой информации и/или воссоздание ее части при информиро-

вании о ней; 

– копирование одного экземпляра творческой информации библиотеками и архивами, 

деятельность которых не направлена прямо или опосредствованно на получение прибыли, при 

условии, если такое копирование является единичным случаем и не имеет систематического 

характера; 

– копирование или использование творческой информации учебными заведениями для 

аудиторных занятий, а также отрывков из творческой информации с иллюстрациями или без 

них при условии, если такое копирование является единичным случаем и не имеет система-

тического характера. 

Без разрешения автора (или другого лица, которое имеет авторское право) и без вып-

латы авторского вознаграждения допускается использование, в частности копирование, ис-

ключительно в личных целях или для круга семьи правомерно обнародованной или право-

мерно приобретенной творческой информации. 

Статья 58. Право собственности на информацию 

Право собственности на информацию – это урегулированные законом общественные 

отношения относительно владения, пользования и распоряжения информацией. 

Информация является объектом права собственности граждан, юридических лиц и 

государства. Информация может быть как объектом права собственности в полном объеме, 

так и объектом лишь владения, пользования или распоряжения. 

Информационные продукты (документы, книги, базы данных, иллюстрации, фотог-

рафии, голограммы, кино-, видеофильмы и т. п.) являются предметами вещественного мира. 

Информационные продукты относятся к движимому имуществу. 

Общественные отношения относительно прав собственности на информационные 

продукты регулируются гражданским законодательством. 

Цены на информационные продукты устанавливаются договорами, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

Основаниями возникновения права собственности на информацию являются: 

– создание информации своими силами и за свой счет; 

– договор на создание информации; 

– договор, содержащий условия перехода права собственности на информацию к 

другому лицу. 
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