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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

Інформація є основним об’єктом інформаційного суспільства, і її роль 
сьогодні важко переоцінити. Обіг інформації в суспільстві дає підстави 
для висновку про появу нового виду суспільних відносин – 
інформаційних, що є об’єктом правого регулювання [1, с. 13]. 

Законодавче визначення категорії «інформація» наведено у ст. 1 
Закону України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р., відповідно до 
якого інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 
збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 
вигляді [2]. Інформація, як відомо, є засобом комунікації людей і нерідко 
виступає об’єктом їх діяльності. Без отримання інформації в різних її 
проявах та формах не можливі еволюція людини та розвиток суспільства і 
держави. Інформація є одним з ключових понять для багатьох галузей 
знань. Правознавство, філософія, політологія, соціологія, історія та інші 
науки приділяють значну увагу цій категорії. Будь-які суспільні 
відносини, що є предметом регулювання права, тісно пов’язані з 
інформацією [3, с. 26]. 

Хочемо зазначити, що у ХХІ ст. інформація виступає головним 
чинником соціалізації людини, об’єднувальною ланкою між людиною, 
суспільством і державою. Об’єктивне і вчасне інформування громадян з 
боку держави та надання необхідної для функціонування держави 
інформації з боку громадян, отримання учасниками суспільних відносин 
достовірної й повної інформації про перебіг подій у країні та 
навколишньому середовищі, використання інформації для задоволення 
власних потреб є основою та запорукою побудови і формування 
демократичної, правової держави, громадянського та інформаційного 
суспільства [4]. 

На основі вищезазначеного, можемо стверджувати, що сутність 
механізму нормативного регулювання правовідносин в інформаційному 
середовищі можна зрозуміти через понятійну категорію «діяльність», 
адже саме через діяльність (правотворчу, правозастосовну) відповідних 
суб’єктів, відповідні елементи механізму правового регулювання 
отримують реальне втілення, «приводяться до руху». При цьому, держава, 
в особі органів виконавчої влади, є обов’язковим суб’єктом цієї 
діяльності. Специфічність правовідносин в інформаційній сфері полягає в 
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тому, що такі правовідносини виникають, розвиваються й припиняються в 
ході обігу інформації; ними опосередковується державна політика 
визнання, додержання та охорони основних прав і свобод людини в даній 
сфері; ними з врахуванням особливостей та юридичних характеристик 
інформації та інформаційних об’єктів відображено особливості 
застосування адміністративного методу нормативно-правового 
регулювання при здійсненні інформаційних прав та свобод [3, с. 9]. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз наукових праць, дає 
нам змогу схилитись до думки М. Смілевського, що соціальне значення 
інформації та потреба у правовому регулюванні відносин, які виникають у 
зв’язку з інформацією, проблема вільного обігу та поширення інформації, 
необхідність вдосконалення законодавства – ці та інші чинники сукупно 
зумовили виникнення наукового інтересу до проблеми адміністративного 
регулювання даного виду правовідносин. Для того, щоб розв’язати 
проблему управління правовідносинами в інформаційному середовищі, 
потрібно оцінити ефективність наявних у влади юридичних інструментів, 
тобто, правових норм, які вона використовує для регулювання 
інформаційної сфери [3, с. 15]. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЩОДО ПРОВАДЖЕННЯ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ГРОМАДЯН 

ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, зокрема у сфері 
публічного управління призводить до втілення ідеї служіння влади на 
благо громадянського суспільства, якій держава і має слугувати. За таких 
умов неабиякого значення відіграє «зворотній зв’язок» громадянина та 


