
Перелік питань на модуль з Інформаційного права-2020 

Дата проведення: 27/11/2020 

Форма проведення – УСНА СПІВБЕСІДА 

1. Інформаційне право України: поняття, загальна характеристика. 
2. Історико-правові аспекти становлення та розвитку інформаційного права 
України. 

3. Інформаційне право як комплексна галузь законодавства. 
4. Співвідношення інформаційного права, ІТ права та медіа права. 
5. Джерела та форми правового регулювання інформаційного права. 
6. Інформаційні відносини: поняття, ознаки, види інформаційних відносин. 
7. Суб’єкти інформаційних відносин. Зміст відносин. Підстави виникнення 
8. Поняття та сутність інформації. 
9. Види інформації.   
10. Режими інформації. Доступ до інформації. 
11. Відкрита інформація 
12. Інформація з обмеженим доступом 
13. Конфіденційна інформація  
14. Службова інформація  
15. Інформація, що містить таємницю.  
16. Договір про нерозголошення конфіденційної інформації.   
17. Правове регулювання доступу до публічної інформації.   
18. Порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 
 самоврядування в Україні засобами масової інформації.  

19. Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом. 
20. Доступ до інформації про особу. 
21. Захист персональних даних. 
22. Право на прайвесі. 
23. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію.  
24. Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про 
інформацію.  

25. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про інформацію.  
26. Дисциплінарна відповідальність  за порушення законодавства про 
інформацію.  

27. Адміністративно-правова відповідальність за порушення законодавства про 
інформацію. 

28. Відповідальність за поширення неправдивої інформації про фізичну особу, 
підприємця, юридичну особу.  

29. Свобода вираження поглядів. 
30. Свобода думки і слова. 
31. Особливості здійснення та захисту свободи і слова в цифровому середовищі.  
32. Спростування неправдивої інформації. 
33. Особливості відшкодування моральної шкоди за поширення неправдивої 
інформації. 

34. Рішення Європейського Суду з прав людини щодо захисту права на 
інформацію на свободу вираження поглядів 

35. Гарантії забезпечення свободи слова.   



36. Цензура. 
37. Суспільна мораль. 
38. Пропаганда .   
39. Поняття та види ЗМІ.   
40. Право на заснування ЗМІ 
41. Державна реєстрація ЗМІ 
42. Статут ЗМІ.  
43. Органи та посадові особи ЗМІ. 
44. Гарантії діяльності ЗМІ. 
45. Державний контроль за діяльністю ЗМІ. 
46. Відповідальність за порушення свободи діяльності друкованих ЗМІ. 
47. Поняття/правова природа мережі Інтернет та «цифрового середовища», їх 
співвідношення.   

48. Інтернет-сайт як об’єкт інтелектуальної власності та інформаційного права.   
49. Хостинг.   
50. Правовий статус власників та адміністраторів сайтів. Політика  приватності 
сайту.   

51. Правове регулювання Інтернет-реклами   
52. Правова природа соціальних мереж. Правовідносини між  користувачами, 
користувачам та адміністратором соціальної мережі.   

53. Порушення прав користувачів соціальних мереж.   
54. Блогер та блогінг  
55. Конституційно-правові положення про журналістську діяльність. 
56. Міжнародні стандарти та принципи журналістської діяльності 
57. Журналістська етика. 
58. Правовий статус журналіста. Права при виконанні службових обов’язків. 
59. Обов’язки журналіста. 
60. Гарантії діяльності журналістів. 
61. Охорона та захист журналіста при виконанні службових обов’язків. 
62. Охорона прав інтелектуальної власності журналіста. 
63. Відповідальність журналіста у разі порушення права особи на інформацію. 
64. Поняття та організація діяльності телебачення. 
65. Поняття та організація діяльності радіомовлення. 
66. Правовий статус «Національної суспільної телерадіокомпанії України»  

(основні завдання, статут, правління, наглядова рада, ревізійна комісія). 
67. Державне регулювання діяльності телебачення та радіомовлення. 
68. Державний контроль за діяльністю телебачення та радіомовлення. 
69. Кінематографічне право: поняття, правове регулювання, державна політика та 
підтримка в сфері. 

70. Інтелектуальна власність у сфері кінематографії. 
71. Музичне право: поняття, правове регулювання, державна політика та 
підтримка в музичній  сфері. 

72. Інтелектуальна власність в музичній сфері 
 
 
 


