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ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

 

В сучасних умовах динамічного розвитку і впливу на суспільні 

відносини відіграють вміння і навички моніторингу, аналізування та 

правового забезпечення інформацією. Варто зазначити, що динамічні 

інформаційні відносини в Україні потребують систематизації, та як 

результат визнання інформаційного права самостійною галуззю. 

Особливо актуальною потребою в сфері культури постає відновлення 

спільної роботи над формуванням інформаційного кодексу України. 

Відповідно, у даному науково-практичному дослідження представимо 

правові аспекти прогнозованого інформаційного кодексу України для 

сфери культури. 

Так, для сфери культури наявність інформаційного кодексу 

України сприятиме збереженню і розвитку вітчизняної стародавньої 

та новітньої культури, що базуватиметься на таких фундамен- 

тальних складових, як: 

законність; 

інформаційна безпека; 

гарантія інформаційних прав і свобод людини і громадянина 

України; 
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захист авторських прав; 

режими доступу до інформації; 

права, обов’язки та відповідальність суб’єктів інформаційних 

відносин; 

мова інформаційних відносин; 

інформатизація результатів багатогранних науково-практичних 

досліджень із застосуванням математичних методів; 

міжнародно-правова співпраця України з іншими державами, 

міжнародними організаціями; 

тощо. 

Отже, на прикладі чинних кодексів Україні, структура 

інформаційного кодексу України може складатись із: 

преамбули; 

прикінцевих положень; 

загальної частини; 

особливої частини. 

Для збереження і розвитку культурного надбання України 

важливе значення має наповнення змісту особливої частини 

інформаційного кодексу України. 

Так, безперечно, слід забезпечити правове регулювання сфери 

культури такими розділами інформаційного кодексу України: 

нематеріальна культурна спадщина; 

кінематографія; 

бібліотечна справа; 

сфера інтелектуальної власності; 

музейна справа; 

реєстр пам’яток архітектури; 

переміщення культурних цінностей; 

та інші. 

Важливими правовими аспектами для сфери культури є безпека 

щодо: 

створення інформації; 

поширення інформації; 
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зберігання інформації; 

знищення інформації. 

Отже, для ефективного запуску механізму роботи проектом 

інформаційним кодексу України пропонуємо узагальнену стратегію 

співпраці заінтересованих сторін, що складається із таких етапів: 

Етап 1. Організування робочої групи над проектом 

інформаційного кодексу України. 

Етап 2. Мотивування і стимулювання фахівців розробників 

інформаційного кодексу України 

Етап 3 Контролювання та регулювання роботи над проектом 

інформаційного кодексу України 

Отже, дослідження є актуальним і потребує ретельного 

опрацювання та прийняття державних управлінських рішень. 
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BANKING SYSTEM IN TERMS OF COOPERATION 

WITH INTERNATIONAL FINANCIAL ORGANIZATIONS 

 

Ukraine actively cooperates with international financial organizations 

(hereinafter – IFOs) in the banking services market and banking 

supervision in order to reform public finances. In this regard, exchange 

rate and monetary policy is an integral part of Ukraine’s program 

documents with IFOs, in particular, the International Monetary Fund and 

the World Bank. 

International agreements of Ukraine in the sphere of banking services 

market and banking supervision, above all, contain commitments to 

guarantee the independence of the National Bank of Ukraine. Thus, in the 

Memorandum on Economic and Financial Policies between Ukraine and 

the IMF of 02.03.2017, provisions are laid down to emphasize ensuring 


