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На шляху України до інфор
маційного суспільства виникла 
потреба адаптації органів публі¬ 
чної влади до нових соціальних 
відносин і спрямування їх у бажа
ному для держави напрямку 
співвідношення інтересів люди¬ 
ни, суспільства й держави. Од
нією з проблем, що вимагає вир
ішення - це підвищення ефек¬ 
тивності системи інформаційно-
аналітичного забезпечення 
діяльності органів виконавчої 
влади України шляхом відповід¬ 
них реформ. 

З проголошенням незалеж¬ 
ності України створено значний 
масив законодавчих і підзаконних 
нормативних актів, які служать 
підвалинами для нормативно-
правового регулювання суспіль¬ 
них інформаційних відносин. Су¬ 
купність юридичних норм у цій 
сфері вже досягла великого об¬ 
сягу, що дозволяє на науковому 

рівні умовно виділити їх в авто¬ 
номну галузь законодавства -
інформаційне законодавство і в 
юридичну наукову інституцію -
інформаційне право. На відміну 
від норм деяких галузей права, 
норми останнього з об'єктивних 
причин неможливо об'єднати в -
один нормативно-правовий акт. 
Чинне інформаційне право, як 
уже зазначалося, регулює широ¬ 
ке коло інформаційних відносин. 
Його норми містяться в числен
них актах різної юридичної сили. 
Крім того, суб'єкти цього права 
характеризуються високим 
рівнем нормотворчості, динаміч¬ 
ності , частою появою нових 
норм, що ускладнює зміст і струк
туру правового матеріалу й обме
жує можливість його кодифікації. 
У зв'язку із цим упорядкування 
інформаційного права здійсню¬ 
ється шляхом видання системи 
кодифікованих актів об'єднаних 
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°диним об'°ктом правового регу¬ 
лювання, що регламентують ті чи 
інші сторони інформаційних 
відносин. Різноманітні інформа¬ 
ційно-правові норми містяться 
в численних нормативних актах 
загального, місцевого й відомчо¬ 
го характеру, прийнятих у різний 
час. Увесь цей нормативнио-пра-
вовий масив вимага° певної сис
тематизації [2, c. 18]. Під систе
матизацією розуміються упоряд¬ 
кування й удосконалення чинно¬ 
го законодавства та іншого нор¬ 
мативно-правового матеріалу 
шляхом його оброблення й вик¬ 
ладення за певною системою 
у виді збірників (довідників), актів 
(предметних, системно-предмет¬ 
них, хронологічних та ін.) або 
у формі зведених (зібраних) ко¬ 
дифікованих актів. Систематиза
ція законодавства - об'°ктивно 
необхідний елемент правової 
державної діяльності, її вдоско¬ 
налення, зміцнення правового 
фундаменту державного і гро¬ 
мадського життя. 

Кодифікація, як напрямок си¬ 
стематизації інформаційного 
права, провадиться шляхом об-
'°днання в одному комплексно¬ 
му документі інформаційно-пра¬ 
вових норм, що містяться в різ¬ 
них актах, але належать до од¬ 
ного інституту, а також удоскона
лення їх змісту, усунення застар¬ 
ілих норм, заповнення прогалин 
в інформаційно-правовому регу¬ 
люванні з метою підвищення 

його ефективності, забезпечення 
належних умов для користуван¬ 
ня нормативним матеріалом. 
Кінцевим результатом цього про
цесу завжди виступають нові 
комплексні акти - кодекси, стату¬ 
ти, положення та ін. Одночасно 
припиня°ться дія багатьох норм, 
які зазнали кодифікації. Остання 
завжди відрізняться офіційним 
характером, здійсню°ться дер¬ 
жавними органами, що мають 
відповідну компетенцію [1, c. 34]. 

Інкорпорація становить со¬ 
бою упорядкування нормативно-
правового матеріалу шляхом 
його оброблення й викладення 
за певною системою у виді хро¬ 
нологічних, системно-предмет¬ 
них і предметних збірників. 

Вона провадиться заінтере¬ 
сованими органами, посадовими 
особами, науковцями. Підготов¬ 
лені ними види збірників не підля¬ 
гають затвердженню. Інкорпорація 
ма° на меті полегшити пошуки 
нормативного матеріалу для нау¬ 
кових досліджень у сфері права, 
забезпечити ефективну підготов¬ 
ку фахівців-юристів. У зазначені 
зб ірники включаються лише 
чинні законодавчі документи. 

В освітянській діяльності це 
знайшло свій прояв у тому, що в 
низці юридичних і технічних ви¬ 
щих навчальних закладах Украї¬ 
ни до учбових програм введено 
такі навчальні дисципліни, як 
«інформаційне право», «інфор
маційна безпека» й подібні до них 
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за змістом інші дисципліни, ос
новним предметом вивчення 
яких ° правове регулювання сус
пільних інформаційних відносин. 
Усе це свідчить про нагальну по
требу комплексного наукового 
обґрунтування вирішення про
блем правової регламентації сус
пільних інформаційних відносин, 
що доволі бурхливо розвивають¬ 
ся в Україні. 

Що стосуються шляхів право¬ 
вого впорядкування інформацій¬ 
них відносин, то в державі зараз 
існують 2 напрямки: перший ґрун-
ту°ться на доктрині англо-амери-
канської системи права (фраг¬ 
ментарне вирішення на законо¬ 
давчому рівні в окремих законах 
проблем правового регулювання 
інформаційних відносин), дру
гий - на доктрині °вропейської 
(континентальної) системи права 
(легальне визначення галузей за¬ 
конодавства та їх систематизація 
на рівні кодифікації). 

Перший напрямок переважа° 
серед громадських, наукових і 
державних діячів, які вважають, 
що розв'язання проблем норма¬ 
тивно-правового забезпечення в 
царині інформаційних відносин 
можливе на підставі ситуаційно¬ 
го підходу. Ця доктрина характер¬ 
на для національних систем, 
у яких або правове регламенту¬ 
вання суспільних відносин знахо
диться на стадії зародження 
(просте копіювання правової си¬ 
стеми метрополії чи запозичен-

ня положень з інших правових 
національних систем без ураху¬ 
вання їх специфіки), або щодо 
правового регулювання яких 
існу° певна суспільна невизна¬ 
ченість. Цей підхід був характер¬ 
ним для нормативно-правової 
регламентації багатьох сфер сус¬ 
пільних відносин на початку ут¬ 
вердження незалежності України. 
Наслідком такої правотворчої 
практики ° те, що низка прийня¬ 
тих законів України, які прямо чи 
опосередковано регламентують 
суспільні інформаційні відносини, 
концептуально не узгоджені між 
собою, зазначені в них норми су
перечать одна одній і породжу
ють правовий хаос [3, c. 21]. 

Останнім часом теорія і прак¬ 
тика правотворення в Україні 
схиля°ться до іншого підходу, 
більш традиційного для держави, 
- до юридичної доктрини легаль
ної систематизації законодавства 
на рівні кодифікації. Це характер¬ 
но для тих галузей законодав¬ 
ства, в яких множинність право¬ 
вих норм у певній сфері суспіль¬ 
них відносин досягла критичної 
кількості, а тому існу° потреба у 
проведенні наукових досліджень 
щодо їх систематизації на рівні 
легальної кодифікації. 

Щодо інформаційного зако¬ 
нодавства, то ця доктрина була 
продекларована в наукових ко¬ 
лах і публічно апробована на 
науково-практичних конференц¬ 
іях, присвячених питанням ре-
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формування інформаційного за¬ 
конодавства. 

Сьогодні вже створені нау¬ 
кові засади щодо систематизації 
інформаційного законодавства 
на рівні Інформаційного кодексу 
України, що є новацією в теорії 
права як у нашій державі, так і в 
зарубіжних країнах. Реалізація 
положень такого кодифікованого 
акта дозволить уникнути суспіль¬ 
ної невизначеності й багатознач¬ 
ності щодо змісту й сутності пра¬ 
вового регулювання в умовах 
входження України до інформа¬ 
ційного суспільства. Це повинно 
сприяти адекватності процесу 
правотворення в царині суспіль¬ 
них інформаційних відносин по¬ 
требам практики (зокрема, на 
законодавчому рівні), комплекс¬ 
ному, системному вирішенню 
проблем удосконалення інфор¬ 
маційної діяльності суспільних 
інституцій країни. 

Однією з основних відмінних 
ознак сучасного світового соці¬ 
ального прогресу є активне зро¬ 
стання значущості інформації в -
суспільних відносинах. Суспільні 
інформаційні відносини пост¬ 
ійно розвиваються, особливо з -
удосконаленням техніки й тех¬ 
нологій збирання, оброблення, 
зберігання й передачі інфор¬ 
мації, в міру опанування люд¬ 
ством законами природи, зрос¬ 
тання суспільного інтелекту за 
принципом «досконалість не 
має обмежень». Усі ці процеси 

й визначають інформаційне сус¬ 
пільство, сутність якого розкри¬ 
та ще в 1993 р. Комісією Євро
пейського Союзу: це суспіль¬ 
ство, в якому діяльність людей 
здійснюється на основі викори¬ 
стання послуг, що надаються за 
допомогою інформаційних тех¬ 
нологій і технологій зв'язку. 

Не знаходиться осторонь цих 
процесів і Україна. З проголошен¬ 
ням 24 серпня 1991 р. державної 
незалежності в країні інтенсивно 
створюється національна систе¬ 
ма законів і підзаконних норма¬ 
тивних актів, що створюються 
правової регламентації соціаль¬ 
них відносин, визначним склад¬ 
ником яких є інформація. У сус¬ 
пільних інформаційних відноси¬ 
нах для впорядкування і врегу¬ 
лювання їх на державному рівні 
виникла потреба юридично виз¬ 
начитися щодо найбільш важли¬ 
вих правових норм поведінки їх 
учасників, у тому числі й щодо 
можливості запобігання й бороть¬ 
би з правопорушеннями, що вчи¬ 
няються з використанням сучас¬ 
них інформаційних технологій. 
Це, у свою чергу, зумовило не¬ 
обхідність в ідокремлення й 
фіксування в державному уп
равлінні напрямку (інституції), що 
визначається як державне управ¬ 
ління в галузі суспільних інфор¬ 
маційних відносин. Мета його 
функціонування - втілення в жит¬ 
тя державної політики в умовах 
розвитку інформаційних відносин 
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в Україні: методів і засобів ство¬ 
рення інформаційних ресурсів, їх 
обігу, збирання, накопичення, 
систематизації, використання, 
зберігання й захисту [4, с. 78]. 
Вагомим аспектом інформацій¬ 
них відносин є забезпечення на¬ 
ціональної інформаційної безпе¬ 
ки як важливої складової безпе¬ 
ки національної. 

Національне право України 
вже має значний масив норма¬ 
тивно-правових актів, що безпо¬ 
середньо чи опосередковано рег¬ 
ламентують суспільні інфор¬ 
маційні відносини. Чинне законо
давство в цій сфері ґрунтується 
на відповідних системоутворюю¬ 
чих нормативних актах, а саме: 
Конституція України, Закони Ук¬ 
раїни «Про інформацію», «Про 
державну таємницю», «Про нау
ково-технічну інформацію», «Про 
телебачення і радіомовлення», 
«Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні», 
«Про захист інформації в автома¬ 
тизованих системах», «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», 
«Про інформаційні агентства», 
«Про зв'язок», «Про національ¬ 
ний архівний фонд і архівні уста¬ 
нови», «Про національну програ¬ 
му інформатизації», «Про кон¬ 
цепцію національної програми 
інформатизації», «Про обов'язко¬ 
вий примірник документів» та ін. 
Усі вони створюють певні умови 
для розвитку їх положень у сис¬ 
темі підзаконних актів. 

Разом із тим у правовому ре¬ 
гулюванні суспільних інформац¬ 
ійних відносин в Україні існує низ¬ 
ка проблем, які потребують на¬ 
гального вирішення. На нашу 
думку, нормотворення в цій ца¬ 
рині в державі здійснюється шля¬ 
хом вирішення окремих проблем 
окремими законами й підзаконни-
ми нормативними актами досить 
фрагментарно. У той же час 
значний масив норм щодо інфор¬ 
мації розміщено в кодифіковано¬ 
му законодавстві, зокрема в Ци¬ 
вільному, Адміністративному, 
Трудовому, Кримінальному ко
дексах. Таким чином, в Україні 
сформувалася національна спе¬ 
цифічна змішана доктрина пра¬ 
ва, що поєднує в собі елементи 
англо-американської і європейсь¬ 
кої континентальної доктрини 
права. 

Як вбачається, серед не¬ 
доліків законотворчої діяльності 
у досліджуваній можна назвати 
нижченаведені: 

1. Правотворчий процес час¬ 
то здійснюється без узгодження 
з чинним законодавством, не 
враховується специфіка націо¬ 
нальної ментальності, правової 
культури систематизації права як 
підґрунтя правосвідомості насе¬ 
лення, інші особливості соціаль¬ 
ного й державного життя. 

2. Різні закони й підзаконні 
акти, що регулюють суспільні 
відносини, об'єктом яких є інфор¬ 
мація, приймались у різні часи 
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без узгодження понятійного апа¬ 
рату, тому вони містять низку не¬ 
достатньо коректних термінів, 
отже, неоднозначно розуміються 
учасниками суспільних інформа¬ 
ційних відносин. Деякі категорії 
як-то « інформація», «та°мна 
інформація» і «та°мниця», «до¬ 
кумент» і «документована інфор¬ 
мація», «інтелектуальна влас¬ 
ність», «автоматизована систе¬ 
ма» та ін. взагалі не мають чітко¬ 
го визначення свого змісту, що 
призводить до неоднозначного 
оперування ними на практиці, що 
породжу° соціальні конфлікти 
(правопорушення) в інформацій¬ 
них відносинах між їх учасника¬ 
ми, створю° умови для уникнен¬ 
ня від відповідальності правопо¬ 
рушників, а це негативно вплива° 
на формування високої культури 
правовідносин на рівні найкра¬ 
щих здобутків світової цивілізації 
[6, с. 59]. 

3. Значна кількість юридич¬ 
них норм, що впорядковують 
суспільні інформаційні відносини, 
розпорошена по різних законах і 
підзаконних нормативних актах, 
що ускладню° їх пошуки, аналіз 
та узгодження в процесі практич¬ 
ного застосування. 

4. Ма° місце розбіжність 
щодо розуміння структури систе¬ 
ми законодавства у сфері інфор¬ 
маційних відносин та підходи до 
її формування. Дуже часто в ок¬ 
ремих законах до системи зако¬ 
нодавства включають норми, ви-

ражені в підзаконних норматив¬ 
них актах, що суперечить поло¬ 
женням Конституції України. У 
результаті у правозастосовній 
практиці виника° колізія - ігнору
вання норм закону на користь 
норм підзаконного акта. 

5. Нові юридичні норми в ца¬ 
рині суспільних інформаційних 
відносин часто не узгоджені з 
раніше прийнятими, що призво¬ 
дить до правового хаосу, знижен¬ 
ня авторитету публічного права, 
нігілістичного ставлення суб'°ктів 
суспільних відносин до законо¬ 
давства. 

6. Через неузгодженість пра¬ 
вового регламентування в зако¬ 
нодавстві щодо збирання інфор¬ 
мації на різних рівнях державно¬ 
го управління, зокрема, персо¬ 
нальних даних, деякі органи дер¬ 
жавної влади змушують грома¬ 
дян «надавати довідки з різнома¬ 
нітних установ для отримання 
іншої довідки». Існу° недовіра до 
документа , виданого іншою 
інстанці°ю, внаслідок чого грома¬ 
дяни змушені витрачати багато 
часу на ходіння по різних держав¬ 
них установах для підтверджен¬ 
ня правомірності виданих раніше 
довідок. Це повинно викорінюва¬ 
тися, у тому числі й правовими 
засобами, тобто на рівні законо¬ 
давства. 

7. Сукупність правових норм 
у сфері суспільних інформацій¬ 
них відносин, визначених у зако
нах і підзаконних актах, досягли 
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за своєю кількістю критичної 
маси, що зумовлює потребу вид¬ 
ілення їх в окрему галузь законо¬ 
давства. 

8. Інтенсивно зростає загро¬ 
за людині, суспільству й державі 
від такого негативного явища, як 
комп'ютерна злочинність, зокре¬ 
ма, учинення злочинів з викори¬ 
станням інформаційних техно¬ 
логій і технологій зв'язку. Як ба¬ 
чимо, законодавцям є над чим 
детально попрацювати. Одним зі 
шляхів подолання наведених 
проблем правового регулювання 
суспільних інформаційних відно¬ 
син є систематизація інформац¬ 
ійного законодавства, яку на 
наше переконання, необхідно 
провадити в 3 етапи: 

- перший - інкорпорація за
конодавства - визначення ієрар
хічної системи і структури інфор¬ 
маційних норм на рівні правової 
доктрини; 

- другий - виділення в цій 
системі відповідної галузі й офі¬ 
ційне її закріплення під назвою 
«Інформаційне законодавство»; 

- третій - кодифікація, роз¬ 
робка і прийняття Верховною 
Радою України Інформаційного 
кодексу України. 

В Інформаційному кодексі 
належить звести, систематизува¬ 
ти й узгодити між собою вітчиз¬ 
няне законодавство із зобов'я¬ 
заннями України щодо його адап¬ 
тації у світовому співтоваристві, 
відповідно до Програми інтег-

рації України до Європейського 
Союзу. 

Треба відмітити, що в Україні 
щодо систематизації законодав¬ 
ства вже склалися певні успішні 
національні традиції, дієвість 
яких перевірена часом. Ідея 
інкорпорації й кодифікації право¬ 
вих норм у сфері інформаційних 
відносин, визначена й науково 
обґрунтована в дослідженнях 
в ітчизняних науковців , має 
відповідні теоретичні напрацю-
вання [5, с. 32]. 

Поряд із цим з розвитком 
інформатизації система існуючих 
правових норм регулювання соц¬ 
іальних інформаційних відносин 
потребує моніторингу щодо їх 
дієвості за нових умов та узгод¬ 
ження з новими соціальними 
відносинами, зокрема, щодо ви¬ 
явлення проблем у цих відноси¬ 
нах з науковим обґрунтуванням 
їх вирішення. Це перш за все не¬ 
обхідно для упередження нега¬ 
тивних соціальних наслідків. 

У підґрунтя законодавчої 
інкорпораці ї покладаються 
відпрацьовані юридичною нау¬ 
кою й перевірені практикою нор¬ 
ми чинного законодавства Украї¬ 
ни. При систематизації інформа¬ 
ційного законодавства увага по¬ 
винна приділятися визначенню 
структури й місця юридичних 
норм у системі правового регулю
вання. Існує потреба чітко визна¬ 
читися із суб'єктами й об'єктами 
інформаційних відносин, з прави-
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лами поведінки учасників, їх пра¬ 
вами й обов'язками. Фахівцями, 
які залучаються до системати¬ 
зації інформаційного законодав¬ 
ства, належить володіти знання¬ 
ми в галузі права й інформатики, 
теорії та практики. 

Правотворення має ґрунтува¬ 
тися на засадах методології сис¬ 
темного й комплексного підходів, 
на теорії формування комплекс¬ 
них ієрархічних гіперсистем інфор-

маційного законодавства, адже 
розвиток конституційних норм 
відтворюється в системоутворюю¬ 
чих законодавчих актах, що регу¬ 
люють суспільні інформаційні 
відносини в Україні. Системоутво¬ 
рюючим законодавчим актом по¬ 
винен стати Інформаційний кодекс 
України, у якому розвиватимуться 
визначені в Конституції України 
положення про суспільні інфор¬ 
маційні правовідносини. 
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРАВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
Коваленко Л. П. 

В статье уточняются понятия «систематизация информационного права» и «системати¬ 
зация законодательства», определяются система и структура законодательства в информа¬ 
ционной сфере Украины, вносятся предложения, касающиеся усовершенствования после¬ 
днего. 

Ключевые слова: информация, систематизация информационного права, систематиза¬ 
ция законодательства, информационное право, система законодательства, структура зако¬ 
нодательства, информационная сфера Украины. 

PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION OF INFORMATIVE RIGHT AND LEGISLATION 
Kovalenko L. P. 

The concepts of systematization of informative right and legislation are specified in the article; 
the problems of their systematization are determined; the system and structure of legislation are 
determined in the informative sphere of Ukraine; suggestions are given in relation to his improvement. 

Key words: systematization of informative right; systematization of legislation; informative 
right; system of legislation; structure of legislation; informative sphere of Ukraine; information. 
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