
1 

 

ЭКЗАМЕНАЦЫЙНЫЯ ПЫТАННІ  

ПА КУРСЕ “ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПРАВА” 

(для студэнтаў гістарычнага факультэта БДУ, спец. 1-26 02 04) 

 

А.М. Назаранка 

 

1. Роля інфармацыйнага права і інфармацыйнага заканадаўства ў 

сучасным інфармацыйным грамадстве. 

2. Інфармацыя як асноўны аб’ект інфармацыйнага права.  

3. Юрыдычныя ўласцівасці і асблівасці інфармацыі.  

4. Інфармацыйная сфера жыцця грамадства. Структура інфармацыйнай 

сферы, яе асноўныя складаючыя.  

5. Інфармацыйная дзейнасць як прадмет прававога рэгулявання.  

6. Інфармацыйнае права – комплексная галіна права. Змест і віды 

грамадскіх адносін, якія рэгулююцца інфармацыйным правам.  

7. Станаўленне і тэндэнцыі развіцця інфармацыйнага права ў Беларусі і 

ў замежных краінах. Суадносіны інфармацыйнага права і камп’ютэрнага права, 

інтэрнэт-права, лічбавага права, прававой інфарматыкі.  

8. Паняцце метаду прававога рэгулявання. Віды метадаў прававого 

рэгулявання грамадскіх адносін. Суадносіны метадаў публічнага і прыватнага 

права ў рэгуляванні інфармацыйных прававых адносін.  

9. Паняцце прынцыпаў інфармацыйнага права. Агульныя прававыя 

прынцыпы. Спецыяльныя прынцыпы прававога рэгулявання грамадскіх адносін 

у інфармацыйным праве. 

10. Фарміраванне сістэмы інфармацыйнага права. Агульная частка. 

Асаблівая частка. Паняцці, катэгорыі і інстытуты інфармацыйнага права. 

11. Фізічныя асобы як суб’екты інфармацыйнага права.  

12. Юрыдычныя асобы ў інфармацыйных прававых адносінах.  

13. Дзяржава, яе адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, органы, 

арганізацыі, установы і службовыя асобы як асаблівыя суб’екты 

інфармацыйнага права.  

14. Характарыстыка агульнага і спецыяльнага прававых статусаў 

суб’ектаў інфармацыйнага права.  

15. Паняцце, структура, змест і віды інфармацыйных прававых адносін. 

16. Паняцце, структура, змест, віды і асаблівасці інфармацыйных 

прававых норм. 

17. Падставы ўзнікнення, замацавання, змянення і спынення 

інфармацыйных прававых норм і інфармацыйных прававых адносін. 
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18. Паняцце і віды крыніц інфармацыйнага права.  

19. Нарматыўныя прававыя акты як асноўныя крыніцы інфармацыйнага 

права.  

20. Склад і структура інфармацыйнага заканадаўства.  

21. Акты і нормы галіны інфармацыйнага заканадаўства. Інфармацыйныя 

прававыя нормы ў складзе актаў іншых галін. 

22. Пазазаканадаўчыя формы права. Судовы прэцэдэнт, прававы звычай, 

прававая дактрына, пранцып права, нарматыўная дамова, справавы звычай.  

23. Акты міжнароднага права як крыніцы інфармацыйнага права. 

24. Змест права на інфармацыю. Структура права на інфармацыю. 

Прававыя гарантыі рэалізацыі права на інфармацыю. 

25. Прававыя адносіны, якія ўзнікаюць пры рэалізацыі права на 

інфармацыю. Абмежаванні права на інфармацыю. Свабода доступу да 

інфармацыі.  

26. Сутнасць і змест паняцця прававога рэжыму. Прававы рэжым 

інфармацыі.  

27. Дакументаваная інфармацыя. Дакументы ў праве і кіраванне.  

28. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін у галіне архіўнай 

справы і архіваў. Дзяржаўнае кіраванне ў галіне архіўнай справы. 

29. Міжнароднае прававое рэгуляванне ў галіне архіўнай справы, 

міжнароднае архіўнае супрацоўніцтва. 

30. Прававое рэгуляванне доступу да архіўных дакументаў і 

выкарыстання архіўнай інфармацыі. 

31. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін у галіне бібліятэчнай 

справы. 

32. Прававое рэгуляванне і дзяржаўная палітыка ў галіне стварэння, 

выкарыстання і абароны інфармацыйных тэхналогій і інфармацыйных сістэм.  

33. Прававое рэгуляванне адносін у галіне распрацоўкі, стварэння і 

выкарыстання сродкаў сувязі і радыётэлекамунікацый.  

34. Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне паштовай сувязі. 

Аказанне паслуг паштовай сувязі. Арганізацыйныя і эканамічныя асновы 

дзейнасці ў галіне паштовай сувязі.  

35. Дзяржаўнае рэгуляванне і кіраванне ў галіне электрасувязі.  

36. Паняцце, віды і асаблівасці прававога рэгулявання радыёэлектроннай 

інфармацыі. 

37. Інтэрнэт як самастойны аб’ект прававога рэгулявання. 
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38. Прававыя сродкі забеспячэння інфармацыйнай бяспекі пры 

выкарыстанні інтэрнэт.  

39. Дзяржаўная палітыка ў галіне інтэрнэт. 

40. Прававыя гарантыі свабоды масавай інфармацыі.  

41. Прававое рэгуляванне стварэння і дзейнасці сродкаў масавай 

інфармацыі.  

42. Прававое рэгуляванне рэкламы і рэкламнай дзейнасці.  

43. Прававое рэгуляванне інфармацыйных адносін, якія ўзнікаюць пры 

падрыхтоўцы і правядзенні выбараў і рэферэндуму (народнага галасавання). 

44. Прававое рэгуляванне дзяжаўнай статыстычнай інфармацыі. 

45. Дзяржаўнае рэгулявання і кіраванне ў галіне інфарматызацыі.  

46. Інфарматызацыя дзяржаўнага кіравання. Пабудова “электроннага  

ўрада”.  

47. Уласцівасці і асаблівасці прававой інфармацыі. Дзяржаўная палітыка 

ў сферы прававой інфарматызацыі.  

48. Міжнароднае прававое супрацоўніцтва ў галіне інфармацыйнай 

бяспекі. Замежны досвед дзяржаўнага рэгулявання ў галіне інфармацыйнай 

бяспекі. 

49. Прававое рэгуляванне адносін, звязаных з дзяржаўнымі сакрэтамі.  

50. Прававое рэгуляванне адносін, звязаных з камерцыйнай таямніцай. 

51. Сістэма прафесійных таямніц. 

52. Прававыя гарантыі недатыкальнасці прыватнага жыцця асобы.  

53. Інстытут персанальных даных.  

54. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Віды і асаблівасці 

правапарушэнняў у інфармацыйнай сферы. 

55. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Грамадзянска-прававая 

адказнасць.  

56. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Дысцыплінарная 

адказнасць.  

57. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Адміністрацыйная 

адказнасць.  

58. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Крымінальная 

адказнасць. 

59. Паняцце адказнасці ў інфармацыйным праве. Канстытуцыйна-

прававая адказнасць. Міжнародна-прававая адказнасць. 


