
Програмові вимоги із навчальної дисципліни «Охорона права на 

інформацію» для магістрів права екзамен 

 

1. Об'єкт, предмет і система науки і навчальної дисципліни «Охорона права 

на інформацію».  

2. Методологія інформаційного права.  

3. Зміст та завдання навчальної дисципліни «Охорона права на інформацію». 

Тема 2 Інформація у правовідносинах 

4. Інформація: зміст поняття, наукові погляди на правову природу.  

5. Види інформації. Правовий статус інформації про фізичну особу. 

6. Джерела інформації. 

Тема 3 Інформаційне суспільство. Інформаційна культура. Інформаційна 

безпека 

7. Загальні положення про інформаційне суспільство.  

8. Інформаційна культура.  

9. Загальні положення про інформаційну безпеку. 

Тема 4 Інформаційне право. Інформаційні відносини 

 10. Інформаційне право та законодавство.  

11. Право на інформацію.  

12. Суб'єкти правовідносин, що виникають з приводу реалізації права на 

інформацію. 

Тема 5 Доступ до інформації: поняття, правове регулювання 

13. Поняття доступу громадян до інформації, його зв'язок з інститутом 

свободи слова.  

14. Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на інформацію та 

на доступ до інформації.  

15.Національне законодавство, що гарантує право громадян на доступ до 

інформації. 

Тема 6 Принципи доступу до інформації 

16. Принципи доступу громадян до інформації.  



17. Стандарти формування системи доступу до інформації у зарубіжних 

країнах.  

18. Правомірність та неправомірність доступу громадян до інформації. 

Тема 7 Основні правові засоби отримання громадянами інформації 

19. Інформаційний запит та звернення громадян.  

20. Порядок надання інформації за запитами, усними та письмовими 

зверненнями громадян.  

21. Плата за послуги з надання інформації.  

22. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації.  

23. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права 

громадян на доступ до інформації. 

Тема 8 Забезпечення доступу громадян до інформації 

 24. Доступ до інформації через друковані ЗМІ.  

25. Забезпечення доступу до інформації за допомогою аудіовізуальних ЗМІ 

та інформаційних агентств.  

26. Доступ до інформації з бібліотечних ресурсів. Доступ до інформації в 

архівах. Особливості доступу громадян до інформації через мережу Інтернет.  

Тема 9 Отримання інформації про суб'єктів приватного права 

27. Доступ до приватної інформації про фізичну особу.  

28. Доступ до інформації про суб'єктів господарювання та їх діяльність. 

Тема 10 Юридична відповідальність за порушення права на доступ до 

інформації 

 29.Поняття та види юридичної відповідальності у сфері доступу до 

інформації.  

30. Основи кримінальної відповідальності у сфері доступу до інформації.  

31. Адміністративна відповідальність за порушення права на інформацію.  

32. Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері доступу до 

інформації.  

33. Підстави застосування дисциплінарної відповідальності за порушення 

права на інформацію. 



 


