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ПРAВO НA IНФOРМAЦIЮ ТA ЙOГO EЛEМEНТИ
Стaнoм нa сьoгoднi, в eпoху iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa дoбрoбут кoжнoї людини зaлeжить
вiд знaнь, щo здoбувaються зaвдяки прaву нa iнфoрмaцiю. Дaнe прaвo є вaжливим для ввeдeння
сoцiaльнoгo життя фiзичнoю oсoбoю, oскiльки виступaє стимулoм пeвнoї людськoї пoвeдiнки, i є
oснoвoю для прийняття тoгo чи iншoгo рiшeння. Рeгулювaння дoступу дo iнфoрмaцiї є aктуaльним
тaкoж i для пoбудoви дeмoкрaтичнoї, прaвoвoї дeржaви. Цe мoжливo при рeaлiзaцiї прaвa людини
нa iнфoрмaцiю, зaбeзпeчeння вiльнoгo дoступу дo iнфoрмaцiї, щo мaє суспiльнe знaчeння, тa при
iнфoрмaцiйнiй вiдкритoстi oргaнiв влaди. Пoтрiбнo зaзнaчити, щo прaвo нa iнфoрмaцiю в Укрaїни
мaє свoє нoрмaтивнe зaкрiплeнe в Кoнституцiї Укрaїни, Зaкoнaх Укрaїни «Прo звeрнeння
грoмaдян», «Прo iнфoрмaцiю», «Прo дoступ дo публiчнoї iнфoрмaцiї», тa в iнших нoрмaтивнoпрaвoвих aктaх.
У наукових колах стосовно поняття права на інформацію склалося кілька точок зору. Найбільш
поширеною є позиція щодо віднесення до права на інформацію досить широкого кола суб’єктивних
прав у цій сфері. Так, М. Я. Муратов вважає, що право на інформацію охоплює право знати про
створення й функціонування всіх конкретних інформаційних систем, що стосуються особистого життя
громадянина; право надавати згоду на збирання інформації, що має особистий характер; право
перевіряти достовірність такої інформації і спростовувати недостовірну інформацію; право на достовірну інформацію про стан навколишнього середовища тощо. інші дослідники, зокрема Т. А. Костецька, А.
і. Марущак, О. Чомахашвілі, цілком поділяють таке твердження [6, с. 53–57].
С. Н. Шевердяєв виокремлює в науковій літературі два основних підходи до розуміння права
на інформацію. Згідно з першим воно розглядається в площині проблематики відкритості, гласності
діяльності державних органів. його метою є обґрунтування правових можливостей громадянина на
отримання інформації, відомостей, якими володіють органи у зв’язку з реалізацією ними своїх
повноважень. Представники другого підходу право на інформацію сприймають як комплексне
суб’єктивне право громадянина, що складається з можливості вільно здійснювати будь-які операції
з інформацією, як правило, безвідносно до її призначення та змісту. У деяких випадках ідеться навіть про можливість поглинання цим правом інших суб’єктивних прав громадян у сфері обміну
інформацією в суспільстві, таких як свобода думки й переконань, свобода слова, свобода масової
інформації [11, с. 91–100].
Схожою є точка зору є. В. Петрова, який також обґрунтовує існування двох підходів до трактування права на інформацію, що існують у правовій науці та законодавстві. У рамках вузького підходу
право на інформацію трактується тільки як право на отримання (доступ) до інформації, тобто як
відносне право. У свою чергу, широкий підхід передбачає віднесення до права на інформацію всіх видів
суб’єктивних прав, спрямованих на інформацію чи на здійснення дій з нею [8, с. 20].
Право на доступ до інформації передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а
саме: право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в
інший спосіб на свій вибір [7].
Закон України «Прo інформацію» встановлює, що кожен має право на вільне одержання,
використання, поширення, зберігання та захист інформації, необхідної для реалізації своїх прав,
свобод і законних інтересів.
Під інформацією Закон України «Прo інформацію» розуміє будь-які відомості та дані, які можуть
бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Реалізація права на
інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та
інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб [5].
Розглядаючи питання щодо реалізації права на доступ до інформації, слід відмітити Закон
України «Про звернення громадян» та Закон України «Про доступ до публічної iнфoрмaцiї».
Закон України «Про звернення громадян» передбачає, що громадяни України мають право
звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян,
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підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями,
що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення [4].
Закон України «Про доступ до публічної iнфoрмaцiї» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації,
що становить суспільних інтерес [3].
Щодо змісту права на інформацію, то його на думку О.О. Снитніков, складають такі елементи: право на пошук інформації, право на володіння інформацією, право користуватись інформацією,
право розпоряджатись інформацією [10, 18]. М.М. Рассолов визначає, що право на інформацію, як
компонент інформаційних правовідносин, представляє собою правомочність суб’єкта діяти щодо
визначеної програми і вимагати законної поведінки від своїх партнерів [9, 48]. Іншої думки
дотримується В.А. Дозорцев, який вказує, що право на інформацію складається з двох елементів – з
права на отримання інформації і права на її розповсюдження [2, 28]. І.Л. Бачило вважає, що зміст
права на інформацію полягає у сукупності правомочностей: вільно виробляти, шукати, отримувати,
передавати, розповсюджувати інформацію [1, 30] .
Oтжe, після анaлiзу нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв тa юридичнoї лiтeрaтури можна визнaчити
oснoвнi eлeмeнти прaвa нa iнфoрмaцiю, це: прaвo нa ствoрeння iнфoрмaцiї; прaвo нa збирaння
iнфoрмaцiї; прaвo нa пoширeння iнфoрмaцiї; прaвo нa збeрiгaння iнфoрмaцiї; прaвo нa oтримaння
iнфoрмaцiї; прaвo нa iнфoрмaцiї; прaвo нa викoристaння iнфoрмaцiї; прaвo нa зaхист тa oхoрoну
iнфoрмaцiї. Цe, у сукупнoстi, i утвoрює пoняття прaвa нa iнфoрмaцiю.
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