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інформаційній сфері України: теорія та практика», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 -  
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Актуальність обраної теми. Історичні етапи розвитку суспільства 

характеризуються певним рівнем соціальної організації, що вимагає нового 

розуміння багатьох соціальних, у тому числі морально-правових цінностей. 

Останні події що відбуваються в Україні, свідчать про те що ми переживаємо 

період переломних змін у суспільному житті. Разом із позитивними 

реформаційними процесами, що мають за мету принципове оновлення 

економічних, політичних, ідеологічних, правових та моральних підвалин, у 

суспільстві загострюються негативні явища, пов’язані з руйнуванням 

ідеологічних догматів і відсутністю чіткої системи соціальних цінностей, 

падінням моральності.

Закон України “Про захист суспільної моралі” встановлює правові 

засади захисту суспільства від розповсюдження продукції, що негативно 

впливає на суспільну Мораль. Одним із ключових видів такої продукції - є 

інформаційна продукція. Друковані ЗМІ, телебачення, радіо, Інтернет -  це ті 

інформаційні ресурси, через які вона поширюється та, які досить сильно 

впливають на свідомість людини, формують її світогляд, забезпечують 

переконання, формують загальні принципи суспільної моралі. Створення та 

обіг інформаційної продукції регламентується Законами України „Про
.є*

друковані засоби масової інформації (пресу) в У країні”, „Про видавничу 

справу”, „Про рекламу”, „Про інформацію” тощо, у яких фрагментарно 

передбачено окремі елементи захисту суспільної моралі. І як слушно



стверджує дисертантка питання формування єдиної комплексної, науково- 

обгрунтованої системи забезпечення захисту суспільної моралі в 

інформаційній сфері, яка передбачає утвердження здорового способу життя, 

недопущення пропаганди в електронних та інших засобах масової 

інформації продукції, що підриває суспільну мораль, удосконалення 

державної інформаційної політики та механізмів її реалізації розроблені 

недостатньо, і повинні знайти своє місце у сфері правового регулювання. У 

той же час виникає багато проблем щодо встановлення негативних чинників, 

що впливають на суспільну мораль, і пошуку механізмів протидії їм.

Новицька Н.Б., працюючи над темою дослідження та розуміючи 

комплексний характер зазначеної проблеми проаналізувала праці вчених 

різних сфер наукової діяльності. Так, теоретико-методологічні основи 

захисту суспільної моралі заклали В.В. Косгицький, М.М. Агарков, 

С.С. Алексєєв, Ю.С. Васильєв, І.А. Гетьман-П’ятковська, Г.В. Гребеньков, 

О.В. Грицак, С.Ф. Денисов, О.Г. Дробницкий, Г.В. Жирков, О.В. Зайчук, Р.А. 

Калюжний, А.О. Кислий, В.А. Малахов, П.М. Рабінович. При дослідженні 

теоретичних аспектів інформаційного права дисертантка використовувала 

розробки таких авторів, як: І.В. Арістова, О.А. Баранов, К.І. Бєляков, 

В.М. Брижко, В.М. Бутузов, Р.А. Калюжний, О.В. Копан, Т.А. Костецька, 

Г.М. Красноступ, Б.А. Кормич, А.І. Марущак, А.М. Новицький, І.М. Сопілко, 

І.О. Трубін, В.С. Цимбаііюк, М.Я. Швець.

Однак комплексні наукові дослідження проблеми визначення правових 

основ захисту суспільної моралі в інформаційній сфері України в межах 

правничої спеціальності 12.00.07 відсутні. Тому маємо всі підстави вважати, 

що дисертація Н.Б. Новицької є актуальним дослідженням, здатним 

заповнити існуючі теоретико-правові прогалини захисту суспільної моралі в 

інформаційній сфері та надати практичні рекомендації щодо вдосконалення 

діяльності держави в зазначеній сфері суспільних відносин, якісного 

творення норм податкового законодавства та ефективного управління 

системою оподаткування.



Напрям дослідження відповідає завданням і основним напрямам 

Стратегії сталого розвитку “Україна -  2020”, що схвалена Указом 

Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 та пов’язана з Національною 

стратегією у сфері прав людини, що схвалена Указом Президента України від 

25 серпня 2015р. № 501/2015.

Слід вказати, що дана дисертаційна робота пов’язана із планами 

наукових досліджень Науково-дослідного інституту інформатики і права 

НАПрНУ за темою «Проблеми юридичної відповідальності за 

правопорушення в інформаційній сфері в умовах формування 

інформаційного суспільства, Науково-дослідного центру з проблем 

оподаткування Національного університету ДПС України та відображені у 

проміжних і заключних наукових звітах з ІІДР в частині розробки науково- 

дослідних робіт на замовлення ДНА України за такими темами: 

«Організаційно-правові основи протидії правопорушенням з використанням 

Інтернет».

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. 

Положення дисертації реально ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірно обґрунтованими та базуються на 

теоретичних судженнях авторки. Інформаційну і емпіричну основу 

дослідження становить аналіз практики застосування та наукових публікацій, 

довідкових матеріалів щодо правових основ захисту суспільної моралі в 

інформаційній сфері.

Оцінюючи новизну основних положень дисертації, слід зазначити, що 

вона виявляється як у підході до комплексного дослідження правових основ 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері, так і у запропонованому 

авторкою вирішенні наукових завдань. Дисертантка обґрунтовує низку нових 

для вітчизняної правової науки висновків та рекомендацій.

Структура рукопису, запропонована здобувачкою, є досить 

обґрунтованою і логічно побудованою. Дисертаційна робота відзначається



системним підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація 

складається із вступу, нерозривно пов’язаних між собою п’яти розділів, 

висновків, додатків і списку використаних джерел. Структура дисертації 

повністю відповідає цілям дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі 

проблеми та вирішити завдання, поставлені здобувай кою при написанні 

роботи.

У вступі дисертації обгрунтована актуальність теми дослідження, 

визначені його об’єкт, предмет, мета і завдання, зв’язок з науковими 

програмами, методологічні основи, аргументовані наукова новизна та 

практичне значення одержаних результатів (С. 6-18).

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері» правильно зазначено, що 

мораль об’єднує та гармонізує загальний порядок з індивідуальною 

своєрідністю самої людини, головною особливістю моралі є те, що її 

принципи, правила та норми мають загальне значення, їх виконання є 

внутрішньою потребою кожної людини, що контролюється суспільством.

Дисертанткою вірно констатовано, що систему захисту суспільної 

моралі складає сукупність інструментів захисту суспільної моралі 

спрямованих на захист державної ідеології.

Новицька Н.Б. проаналізувавши концептуальні основи інституційної 

теорії інформаційного суспільства визначила основні елементи системи 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері, яка визначається 

взаємопов’язаними елементами: наявність суспільних відносин, тобто вони 

існують в реальному бутті і визначають мораль як важливий елемент 

існування соціуму; важливість цих суспільних відносин, що виражається 

впливом суспільної моралі на різні аспекти розвитку соціуму (економічні, 

гуманітарні, релігійні, правові, безпекові та ін.); норма права, яка 

встановлює, забороняє, забезпечує реалізацію певних дій пов’язаних із 

сферою захисту суспільних відносин; суб’єкти зазначених суспільних 

відносин: спеціальні, які здійснюють свою діяльність щодо попередження



порушень норм суспільної моралі та загальні суб’єкти -  відносно яких, або 

які визначають та є учасниками сфери захисту інформаційних суспільних 

відносин (С. 78).

У розділі 2 «Генезис правового забезпечення захисту суспільної морал і 

в інформаційній сфері» розглянуто історичні етапи розвитку феномену 

захисту суспільної моралі, пов’язаного з впливом інформаційної продукції на 

суспільну мораль.

Новицька Н.Б. дає авторське розуміння правової основи захисту 

суспільної моралі в інформаційній сфері, під якою пропонує розуміти 

основні положення становлення, розвитку та функціонування системи 

правового забезпечення захисту суспільної моралі в інформаційній сфері; 

принципи, інститути, загальноправові, суспільні засади захисту суспільної 

моралі в інформаційній сфері, що проявляються в активній стороні 

правосвідомості, тобто в сукупності правових поглядів, ідей, уявлень 

мислення; організаційні питання, які визначаються правовою регламентацією 

діяльності органів публічного управління, функції яких передбачають захист 

суспільної моралі в зазначеній сфері суспільних відносин.

У третьому розділі «Суб’єкти захисту суспільної моралі в 

інформаційній сфері України» авторка розглядає компетенції суб’єктів 

державного управління щодо захисту суспільної моралі в інформаційній 

сфері.

На думку Новицької Н.Б. в Україні необхідно створити єдину систему 

суб’єктів захисту суспільної моралі в інформаційній сфері, яка складається з 

загальних суб’єктів які здійснюють свої повноваження щодо захисту 

суспільної моралі, спеціальних суб’єктів — безпосередньо захищають 

громадян від негативного впливу інформаційної продукції та представників 

громадянського суспільства -  громадських організацій.

Цілком погоджуємося з думкою дисертантки, що діяльність держави у 

сфері захисту суспільної моралі повинна бути комплексною і координованою 

одним державним органом, можливо Міністерством інформаційної політики,



яке було створено у грудні 2014 року, яке необхідно віднести до спеціальних 

державних органів у сфері захисту суспільної моралі (С. 213). —...

Четвертий розділ дослідження присвячено дослідженню окремих 

інститутів правового захисту суспільної моралі в Україні.

Авторка доводить, що моніторинг інформаційної продукції дозволить 

виявити і сформулювати закономірності виникнення нових соціальних явищ 

у процесі історичного розвитку суспільства, розглянути різні аспекти життя 

суспільства, розпізнати норми і цінності, характерні йому на певному етапі 

розвитку, простежити не лише динаміку розвитку соціальних або 

національних груп суспільства, але й взаємовідносин між ними.

Як влучно зазначає здобувачка, моніторинг стану суспільної моралі це 

не просто дослідження ситуації та збір фактів. Це один з ефективних 

інструментів дій спрямованих на захист суспільних інтересів, який має на 

меті зміну соціальної дійсності.

Дослідивши правову регламентацію експертизи інформаційних 

продуктів Новицька Н.Б. доводить особливість даного виду дослідження в 

сфері захисту суспільної моралі відзначаючи, її комплексний характер.

Цілком аргументовано авторка стверджує, що специфікою здійснення 

експертної діяльності в сфері захисту суспільної моралі є встановлення 

обмежень на обіг специфічної продукції, встановлення спеціальних 

обмежень для обігу чи взагалі встановлення заборони щодо обігу такої 

продукції. Проте, одним із основних принципів здійснення діяльності в сфері 

захисту суспільної моралі є неприпустимість цензури. Жодний експертний 

висновок не може бути інструментом цензури.

У п’ятому розділі «Закордонний досвід та правові основи протидії 

деліктам у сфері захисту суспільної моралі» визначено сутнісні 

характеристики деліктів та відповідальності у сфері захисту суспільної 

моралі.



Здійснивши аналіз чинного законодавства та історичні передумови 

захисту суспільної моралі авторка визначила основні групи (види) деліктної 

поведінки у сфері суспільної моралі:

- міждержавні -  пропаганда тоталітарних режимів, міжрелігійної 

ворожнечі, расової нетерпимості, фашизму, неофашизму;

- загальнодержавні -  пов’язані із злочинними проявами щодо закликів 

до повалення влади, пропагандою війни, зміною шляхом насильства 

конституційного ладу або територіальної цілісності України неповага до 

національних та державних символів;

- публічного характеру -  пов’язані із правилами створення, 

розповсюдження інформаційної продукції в публічному доступі, що несе 

шкоду особі, суспільству, державі;

- приватного характеру -  пов’язані розповсюдженням інформаційної 

продукції, що принижує особистість, є проявом знущання з приводу 

фізичних вад (каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; пропагує 

жорстокість, насильство, невігластво, неповагу до батьків; наркоманію, 

токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та інші шкідливі звички, 

поширення порнографії (С. 305-306).

Окрему увагу приділено вивченню міжнародного досвіду правового 

забезпечення захисту суспільної моралі в інформаційній сфері.

Як позитив даного дослідження можемо відзначити проведений 

дисертанткою аналіз практики діяльності Європейської комісії та 

Європейського суду з прав людини та, як наслідок, висновок - в нормативно- 

правових актах країн ЄЄ цензура заборонена, разом з тим це не означає що 

свобода інформації є безмежною та абсолютною. Обмеження свободи 

інформації повинне відповідати таким критеріям: будь-яке обмеження 

свободи інформації має переслідувати законну мету, бути здійсненим у 

рамках закону та необхідним для демократичного суспільства.

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих

працях.



Основні положення та висновки дисертації відображено в 

опублікованій одноосібній монографії -  «Захист суспільної моралі в умовах 

інформаційної трансформації суспільства» (обсягом 24,2 друк.арк.), у 28 

статтях у наукових фахових виданнях, з них у зарубіжних виданнях -  5; 

інших вітчизняних фахових виданнях -  23 публікації.

Зауваження щодо змісту дисертації.

Разом із тим, поряд із зазначеними позитивними моментами, які 

характеризують роботу, можна зробити зауваження щодо змісту дисертації, 

які мають бути обговорені під нас публічного захисту і враховані авторкою у 

його подальших наукових дослідженнях. У цілому, позитивно оцінюючи 

дисертаційну роботу Новицької Н.Б., необхідно зазначити, що їй притаманні 

певні дискусійні моменти, окремі питання вимагають додаткової 

аргументації.

1. Історія становлення інформаційного права в Україні досить 

щільно пов’язано із розвитком інформаційно-комунікаційних систем. Саме 

питання комп’ютеризації, інформатизації процесів суспільного життя, 

можливість освоювати, опрацьовувати та маніпулювати великими масивами 

інформації спонукали до необхідності правового регулювання таких 

процесів. На мою думку, при розгляді питань генезису (Розділ 2), авторкою 

недостатньо акцентовано увагу на ролі інформатизації в зародженні, 

формуванні та розвитку інформаційного права на сучасному етапі, а також її 

вплив на формування державної інформаційної політики в сфері захисту 

суспільної моралі. В Україні було започатковано наукову школу 

інформаційного права та правової інформатики на базі Науково-дослідного 

інституту правової інформатики Національної академії правових наук 

України, де вперше вивчалася проблема формування інформаційної 

культури, яка, на нашу думку, є складовою суспільної моралі. Використання 

зазначеного досвіду привнесло б у дослідження нових позитивних елементів.

2. Розглядаючи генезис правового забезпечення захисту суспільної 

моралі в інформаційній сфері дисертантка відзначає, що в одним із



інструментів захисту суспільної моралі в інформаційній сфері є заборона 

певного виду інформаційної продукції. Це і заборона «лубочних романів», і 

заборона церквою релігійних книг, що розкривають сутність окремих питань 

всупереч канонічним догмам, і заборона книг «малоросійською мовою», і 

спалювання книг в фашистській Німеччині, заборона радіоприймачів та 

багато інших механізмів протидії негативному контенту з метою захисту 

суспільної моралі. В той же час авторкою не проаналізовано механізми, 

процедури правової підстави заборони інформаційної продукції (книг, 

фільмів, пісень, телепередач тощо), що виступають елементом інформаційної 

агресії щодо нашої держави.

3. У п’ятому розділі дисертації автором здійснено аналіз правового 

застосування тестів Мюллера та Хікліна в судовій практиці вирішення спорів 

пов’язаних із захистом суспільної моралі. Саме завдячуючи зазначеним 

методикам визначення порушення суспільної моралі застосовувались 

заборони інформаційної продукції (книг, фільмів, зображень) у самих 

розвинутих демократіях світу. В той же час, у роботі не дасться реального 

механізму застосування в нормотворчій чи правозастосовній практиці 

зазначених методик, які відомі світу як тести Мюллера та Хікліна, 

відповідно, не зовсім зрозуміло, як цей досвід може бути застосований в 

правовій системі Україні.

4. Авторка декларує у дисертації намір охопити відносини за участі 

усіх недержавних організацій, використовує цю категорію як синонім щодо 

громадських об’єднань. Проте в подальшому, серед детально виділених нею 

інституцій громадянського суспільства залишені поза увагою політичні 

партії, релігійні організації, які теж представляють громадянське суспільство 

і є суб’єктами публічних правовідносин та здійснюють свою діяльність щодо 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері.

5. У підрозділі 4.1. дисертаційного дослідження авторкою 

розглядаються питання правового регулювання окремого виду впливу 

держави та недержавних органів на стан суспільної моралі в інформаційній



сфері шляхом запровадження та здійснення моніторингу в інформаційній 

сфері. Загалом підтримуючи дану тезу необхідно відмітити, що на 

сьогоднішній день в Україні не сформовано достатньо авторитетного 

громадського органу, який й би зміг взяти на себе таку важливу функцію, а 

державний орган, який здійснював зазначену функцію держави -  ліквідовано. 

В той же час, авторкою не запропоновано вирішення даної проблеми: хто 

повинен взяти на себе функцію держави із моніторингу інформаційної сфери 

на предмет захисту суспільної моралі.

Зазначені зауваження до положень дисертації, що виносяться на захист 

в цілому не впливають на позитивну оцінку роботи, натомість спрямовані на 

спонукання дисертантки до подальших поглиблених наукових досліджень в 

майбутньому.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Дисертація Новицької Н.Б. є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, у якому наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукової проблеми -  визначення та розкриття сутності правових основ 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері України, сформульовано 

ряд нових наукових положень та практичних рекомендацій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. Зміст дисертаційної роботи висвітлений 

достатньо повно, виклад запропонованих в роботі положень базується на 

ґрунтовному опрацюванні літературних джерел з проблематики 

дисертаційного дослідження. Авторка сформулювала свої висновки, які 

здатні стати внеском у розвиток вітчизняної науки інформаційного права.

Таким чином, слід зазначити, що дисертація «Правові основи захисту 

суспільної моралі в інформаційній сфері України: теорія та практика» 

відповідає вимогам, які встановлені у Порядку присудження наукових 

ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567.
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Дисертація є завершеною науковою працею, в якій вирішується 

важлива науково-практична проблема щодо формування правових основ 

захисту суспільної моралі в інформаційній сфері, що дозволило 

сформулювати концептуально нові напрями вдосконалення законодавства в 

зазначеній сфері, розробити наукову концепцію захисту суспільної моралі в 

інформаційній сфері та визначити основні напрями правового захисту 

громадян від негативного впливу інформаційної продукції, а її автор - 

Новицька Наталія Борисівна заслуговує присудження їй наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право і 

процес; фінансове право; інформаційне право.
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