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У статті розглянуто ключові поняття та основи інформаційного права.  

Проаналізовані предмет та метод інформаційного права, охарактеризовані основні 

принципи інформаційного права. Аналізуються  базові елементи правового регулювання 

інформаційної сфери  в країнах Західної Європи. 
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Створення інформаційного суспільства – вагомий крок розвитку 

людської цивілізації.   Багатоманітність та динаміка інформаційних відносин 

в сучасному суспільстві є настільки виразною, що на сьогоднішній день ще  

немає повної визначеності з поняттям  інформаційного права, яке покликано 

ці відносини регулювати. Правові норми, присвячені питанням регулювання  

інформаційних відносин (державна таємниця, інформація для службового 

користування, діяльність ЗМІ, технічні стандарти телекомунікаційних 

систем тощо) виникають поступово разом з появою та розвитком 

відповідних суспільних  або технічних явищ. 

 Вивченням ролі законодавства   в  інформаційній сфері   займаються 

такі вчені як  Арістова І. [1], Почепцов Г. [2], Супрун В. [3], Ярочкін  В.  [4]  

та ін. Ряд публіцистів Брижко  В., Гальченко О., Цимбалюк В.  розробили 

основні принципи інформаційного права. Значнийний внесок у визначення та 

дослідження галузі інформаційного права зроблено вченими Тулубко В., 

Жуком С. та  Косевцовою В. О. тощо. В той же час, окремого дослідження  
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вимагають структурно-функціональні аспекти інформаційного права.  

Мета статті полягає у необхідності теоретичного обґрунтування    

ролі інформаційного права на сучасному етапі інформаційного розвитку 

суспільства, аналізу правового регулювання інформаційної сфери країн 

Західної Європи. 

Інформаційне право – це правовий фундамент інформаційного 

суспільства, що активно формується у всіх країнах  за допомогою глобальних 

інформаційних мереж та інших нових інформаційних технологій.  Правове 

регулювання  інформаційної сфери почали  розглядати лише у 70-ті рр. ХХ 

ст., коли відбулися революційні зміни  у кількісних і  якісних 

характеристиках інформаційних відносин, обумовлені технічним та 

соціальним прогресом людства. При чому дуже часто подібне правове 

регулювання намагалися ідентифікувати з такими “інформаційними”   

науками,   як   інформатика   і   кібернетика. У   1978 р.  Венгеровим А.  було 

поставлено питання про виділення самостійної галузі інформаційного права. 

Арістова І. В.  визначає інформаційне право як систему норм права, 

що регулюють  суспільні відносини в інформаційній сфері суспільства [1]. 

Макаренко Є. А. розглядає інформаційне право як нову комплексну галузь 

права, що вивчає інформаційні відносини, суб’єкти і правовий режим 

інформаційних процесів в сучасному суспільстві [5].  

Ярочкін  В. І. вважає, що інформаційне право діє лише в рамках 

організаційно-правових норм регламентації суспільних відносин, що 

виявились в процесі акумуляції, аналітичної обробки  і розповсюдження 

інформації за допомогою електронних засобів [4]. 

Копилов В. характеризує інформаційне право як нову комплексну 

галузь, що представляє собою “систему соціальних норм і відносин, які  

виникають в інформаційній сфері – сфері виробництва, перевтілення та 

споживання інформації”, а також вказує на предмет правового регулювання 

інформаційного права – “інформаційні відносини, тобто відносини, що 
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виникають при здійсненні інформаційних процесів – процесів виробництва, 

збирання, обробки, накопичення, зберігання, пошуку, передачі, 

розповсюдження та споживання інформації”[6]. 

Неоднозначність думок багато в чому пов’язана з тим, що 

інформаційне право достатньо нова галузь правової діяльності, що 

знаходиться у стадії формування. Ще не до кінця вирішені питання про 

систему інформаційного права, зміст даної галузі і її розмежування з іншими 

галузями права. На користь визнання інформаційного права самостійною 

галуззю  говорять такі факти, як наявність великого масиву нормативних 

актів, формування принципів, наявність яскраво вираженого предмету, 

розподіл на загальну і спеціальну частини тощо. 

Основний предмет правового регулювання інформаційного права, як 

вважає Ліпкан В., - інформаційні відносини, тобто відносини, що виникають 

при здійсненні інформаційних процесів – процесів виробництва, збору, 

обробки, накопичення, зберігання, пошуку, передачі, розповсюдження і 

споживання інформації [7]. Метод інформаційного права- це специфічний 

спосіб правового впливу на  інформаційні процеси.  

Роль інформаційного права в інформаційному суспільстві ХХІ 

століття переоцінити важко. В інформаційному суспільстві практично 

відсутні географічні і геополітичні межі, і навіть часові рамки і годинні 

пояси, а також, як правило, не діють національні законодавства. 

Інформаційне право, як правове відображення такого суспільства, має 

будуватись, переважно, на нормах міжнародного права, що регулюють 

основні групи інформаційних відносин на міждержавному рівні.  

 Принципи інформаційного права – це основні початкові положення і 

ідеї, що визначають суть і зміст галузі інформаційного права, що додає 

системний характер її нормам і інститутам і дозволяє говорити про цілісність 

механізму правового регулювання інформаційних відносин у суспільстві. 

Інформаційне право покликано регулювати суспільні відносини в 

інформаційній сфері, які описуються такими категоріями: 
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- використання нових технологій роботи з інформацією – формування 

і забезпечення сумісності інформаційних систем і систем комунікацій в 

інформаційних системах та мережах; 

-  забезпечення безпеки в сфері інформації та інформатизації; 

-  реалізація юридичної відповідальності в галузі інформації, інформа-

тизації, телекомунікацій. 

Всі принципи інформаційного права  можна поділити  на  загальні 

(рис. 1) і спеціальні.  До загальних принципів слід віднести положення та  

ідеї, які поширюють свою дію на всю сукупність відносин, що складаються в 

інформаційній сфері.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Загальні принципи інформаційного права.  

Аналізуючи рис.1 бачимо, що вагоме місце в системі загальних 

принципів належить нормам забезпечення захисту авторських прав в 

інформаційній  сфері, захисту інформації в мережах, гарантування 

інформаційної безпеки.  
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До спеціальних принципів відносять основні положення і ідеї, що 

визначають суть і зміст окремих предметних сфер інформаційного права, 

його правових інститутів. 

Правове регулювання засобів масової інформації в демократичних 

країнах здійснюється  на основі законів, що гарантують з одного, свободу 

засобів інформації, з іншого – право людини на свободу отримання 

інформації, свободу висловлювань і самовираження, плюралізм думок у 

суспільстві. 

В країнах Західної  Європи існують наступні принципи  користування 

мережею Інтернет: 

- принцип права приватного життя; 

- принцип дотримування правил користування мережею; 

- принцип недоторканості приватної власності і дотримання норм 

авторського права; 

- принцип доступу до інформації; 

- принцип єдиного глобального характеру мережі. 

Правову систему, яка регулює діяльність  засобів масової інформації  в 

Європі забезпечують норми Закону від 1986 р. Засоби масової інформації 

регулюються особливими правилами. Власник ліцензії на національний 

телевізійний канал, що передається наземними засобами, не може в той 

самий час мати ліцензію на інший національний телевізійний канал або на 

місцевий телевізійний канал. 

Власні специфічні принципи мають і решта інститутів інформаційного 

права країн Західної Європи – Інститут масової інформації, Інститут 

документованої інформації тощо. Тобто країни Західної Європи мають власні 

інститути інформаційного права  Крім цього вони ефективно співпрацюють з  

відомими інститутами права (наприклад, інститутами інтелектуальної 

власності тощо). 

В таблиці 1 наведені законодавчі акти європейських країн, які 

покликані регулювати інформаційний сектор.  
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Таблиця 1 
Законодавчі акти Європейського Союзу в інформаційному секторі 
 
 

№ 
з/п 

Назва 
законодавчого 

акту 

Рік Мета прийняття 
документу 

Основні 
положення 
документу 

1 Про взаємоза-
лежність ресурсів 
в Європі 

2002 Взаємовикориста-
ння інформа-
ційних ресурсів 
створює сприят-
ливі умови для 
розвитку всіх сфер 
суспільної діяль-
ності 

-  забезпечити більш 
широкі перспективи  
щодо політики 
ефективного 
використання 
інформаційних ресурсів 
європейських країн  

2 Про майбутнє 
Європейської 
аудіовізуальної 
політики 

2003 Аудіовізуальна 
політика Європи 
приверне увагу 
виробників до 
розробки новітніх 
технологій  в цій 
сфері 

 - підвищення якості 
аудіовізуальної продук-
ції; 
 - нормативне регулю-
вання  телевізійної сфе-
ри; 
 - транскордонний обмін   
телевізійних передач між 
країнами-членами ЄС;  
- встановлення  основних 
норм для реклами. 

3 Про розвиток 
аудіо-візуаль-
них ресурсів 
Кіпру 

      2004 Кіпр відкорегував 
своє законода-
вство щодо 
аудіовізуальних  
ресурсів,  щоб не 
відставати в 
розвитку   новіт-
ніх технологій 

-забезпечити   вільний 
обмін   телевізійних -та 
радіо програм  за межі 
країни; 
 -підвищити якість аудіо-
візуальних програм. 

4 Про розвиток  
інформаційно- 
комунікацій-
них технологій 
(ІКТ) 

      2009 В передачі інфор-
мації,  а також  у 
спілкуванні велику 
роль відіграють  
новітні інформа-
ційні      та комуні-
каційні технології 

ІКТ збільшать розвиток 
інфраструктури,  допомо-
жуть розвинути нове  
і н ф о р м а ц і й н е  
середовище 

За : [8]  
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Аналізуючи табл. 1 бачимо, що  важливе місце в законодавстві 

відводиться нормативним документам, які регулюють спільне використання 

інформаційних ресурсів, аудіовізуальної продукції, сприяють розвитку 

інформаційно-телекомунікаційному розвитку країн регіону. Законодавство 

про свободу інформації має широке застосування в державних установах 

країн Західної Європи. Чим ширший обсяг прав у сфері суспільного доступу 

до інформації, тим більш демократичне законодавство.  

Доступ до урядової інформації в країнах Західної Європи є різним. 

Так, у Великій Британії  немає закону про свободу інформації. У Франції 

закон кожному надає право доступу до державних документів. Рішення 

державного органу про відмову в наданні інформації може бути оскаржене в 

суді.  У Німеччині  закони містять положення про право на доступ до 

інформації уряду.  Федеральні уряди можуть відмовити засобам масової 

інформації в наданні інформації в тому разі, коли її публічність може 

перешкоди судочинству тощо. В інших країнах Європи доступ до урядової 

інформації регулюється законами, схожими із законодавстом Франції та 

Німеччини. Діяльність законодавчих органів влади іноді може бути 

обмежена конституційними та міжнародними нормами. У Міжнародному 

пакті про громадянські  і політичні права (1976 р.) зазначається, що держави 

учасниці повинні визнавати право на одержання інформації. При цьому чітко 

названі єдино можливі підстави, за наявності яких можуть допускатися 

обмеження щодо доступу до інформації. 

 Європейська конвенція з прав людини (1950 р.) визначає, щоб 

держави, які її підписали, гарантували право на свободу слова. У контексті 

свободи інформації важливо, щоб такі обмеження були адекватними 

встановленій законом мети і спроможними досягати цієї мети.  

В  документі Ради Європи «Про доступ до офіційних документів» 

(2002 р.) наголошується  на важливості прозорості діяльності державних 

органів і доступності інформації з питань, що мають суспільний інтерес, для 
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розвитку демократичного суспільства. Забезпечення доступу до офіційних 

документів на принципах рівності і відповідно до правил: 

- дає змогу отримувати адекватне уявлення і формувати критичні 

судження про стан суспільства, сприяючи залученню громадськості до 

діяльності, що становлять загальний інтерес; 

- зміцнює дієвість і ефективність  функціонування органів влади і 

допомагає підтримувати єдність влади, протидіючи корупції; 

- сприяє утвердженню легітимності адміністративної влади у ролі 

суспільних органів і зміцненню довіри до неї з боку населення. 

В цьому документі мова йде в першу чергу про надання приватним 

особам доступу до офіційних документів. З цією метою державним органам 

слід проводити активну політику зі зв’язків з громадськістю, спрямовану на 

надання населенню будь-якої інформації, що може бути корисною у 

демократичному суспільстві. 

Цей документ стосується офіційних документів, що перебувають в 

розпорядженні органів державної влади. Вона не стосується права на доступ 

або обмежень доступу, передбачених Конвецію про захист особистості в 

зв’язку з автоматичною обробкою даних (1981 р.).  Держави-учасниці можуть 

обмежувати право доступу до офіційних документів з метою: 

- національної безпеки, оборони і міжнародних відносин; 

- недоторканості особистог життя та інших правомірних приватних 

інтересів; 

- економічної, кредитно-грошової і валютної політики держави тощо. 

На сучасному етапі спостерігається концентрація засобів масової 

інформації, що підриває конституційні основи свободи слова. Країни 

Західної Європи мають прийняти інформаційне законодавство, спрямоване 

на запобігання і протидію концентрації засобів масової інформації, що може  

загрожувати плюралізму ЗМІ на національному, регіональному та 

міжнародному рівнях.  У законодавстві держави повинні передбачити 

можливість визначення максимальних рівнів державного контролю з метою 
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обмежити вплив, який комерційна компанія  може справляти в одному або 

декількох секторах засобів масової інформації. При встановлені рівнів 

впливу держави мають брати до уваги обсяг ринку ЗМІ і рівень наявних на 

ньому ресурсів. Країни Західної Європи повинні створити спеціальні органи 

у сфері ЗМІ, які б мали право протидіяти злиттю компаній.  Країни регіону 

мають вжити заходів у тих випадках, коли вертикальна інтеграція - тобто 

здійснюваний окремою компанією контроль за ключовими елементами 

виробництва, мовлення, поширення і суміжних видів діяльності- може стати 

загрозою плюралізму. 

Слід зазначити, що окрім спільних наробок, в окремих країнах 

здійснюється детальне регулювання діяльності ЗМІ.  Так,  у  Великій Британії 

міністр торгівлі має повноваження обмежувати концентрацію преси в одних 

руках. Законодавство Німеччини гарантує плюралізм друкованих органів як 

найважливіший фактор свободи преси шляхом заборони монополії. 

Висновки 

Інформаційне право - нова галузь права, яка відіграє визначальну роль 

у розвитку сучасного суспільства XXI ст.  Основу інформаційного права, 

його юридичний базис, складають інформаційні права і свободи, 

забезпечення гарантій яких є основною метою цієї нової галузі права.Усі 

країни Західної Європи життєво зацікавлені у розвитку глобального 

інформаційного суспільства і використанні нових можливостей, які 

з’являються завдяки покращенню процесу регулювання інформаційного 

сектору, прийняттю законів, спрямованих на забезпечення  рівного доступу 

до інформації  та використання інформаційних ресурсів країнами регіону. 

Урядам країн необхідно сприяти підвищенню ефективності інформаційного 

права, здійснювати правове регулювання  власності на засоби масової 

інформації, вирішувати проблеми концентрації ЗМІ, що має такі негативні 

явища як обмеження  свободи слова, плюралізму думок тощо. 
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