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Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності правової природи 

органів місцевого самоврядування України як суб’єктів інформаційного права, 

особливостей їх інформаційно-правового статусу та його реалізації у 

правовідносинах, а також напрямів удосконалення реалізації інформаційно-

правового статусу органів місцевого самоврядування України в умовах розбудови 

інформаційного суспільства, цифрової економіки та європейської інтеграції 

України. Зазначене дослідження є актуальним, оскільки його проблематика 

відповідає напряму наукових розвідок, визначеному в Указі Президента України 

«Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 березня 2019 

року № 722 (Ціль № 16) та спрямовується на вирішення завдання 16.7 – підвищення 

ефективності державної влади та органів місцевого самоврядування, яке закріплено 

у положеннях відповідної Національної доповіді щодо Цілей сталого розвитку. 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні визначила принциповий вибір України – необхідність 

впровадження нової моделі місцевого самоврядування (з урахуванням керівних 

принципів та усталеної практики Європейського Союзу). Водночас, на сьогодні 

відсутні системні дії щодо впровадження такої моделі. Незважаючи на те, що 

поступово фахівцями-юристами реалізується потреба у активізації впровадження 

нової моделі, наприклад, органів місцевого самоврядування, потенціал цих органів, 

як суб’єктів розбудови інформаційного суспільства, практично не реалізується.  

Встановлено, що це потребує переосмислення підходів до правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають в умовах розбудови 

інформаційного суспільства, дослідження правової природи суб’єктів суспільних 

відносин, передусім, інформаційних, усвідомлення необхідності опрацювання 

одного із інститутів інформаційного права – «суб’єкти інформаційного права», 

з’ясування місця і значення інформаційно-правового статусу органів місцевого 



самоврядування України у структурі їх правового статусу. Отже, науковий пошук 

відповідей на поставлені питання у межах науки «інформаційне право» за 

допомогою використання сучасних знань загальної теорії права, конституційного, 

муніципального, адміністративного права зумовлює важливість та актуальність 

отриманих результатів дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні 

авторського підходу щодо дослідження органів місцевого самоврядування України 

як суб’єктів інформаційного права і визначається тим, що дисертація є першим у 

вітчизняній науці «інформаційне право» комплексним монографічним 

дослідженням з цієї проблематики. 

У роботі усвідомлено фундаментальну роль методології у проведенні будь-

якого наукового дослідження, у тому числі у межах науки інформаційного права,  

яка поки знаходиться на стадії становлення. На основі аналізу результатів 

доктринальних досліджень щодо розуміння понять «методологія», «методологія 

науки» («наукового дослідження»), «методологія юридичного дослідження», 

«методологія науки «інформаційне право», отримано висновок щодо доцільності 

конструктивного використання наступних концептуальних положень: 1) 

методологія науки «інформаційне право» – це вчення про організацію юридичної 

діяльності у сфері інформаційного права; 2) наука «інформаційне право» як процес 

(наукова діяльність) і як результат (наукові знання); 3) ефективна організація 

наукової діяльності у сфері інформаційного права має проектну форму; 4) 

включення суб'єкта (дослідника) у організацію наукової діяльності у сфері 

інформаційного права; 5) необхідність висування наукової гіпотези, формування 

пізнавальних моделей науки «інформаційне право», визначення та здійснення циклу 

наукової діяльності із трьох відповідних фаз – розробка плану реалізації висунутої 

гіпотези, перевірка висунутої гіпотези, оцінка висунутої гіпотези. 

Узагальнення концептуальних положень методології науки «інформаційне 

право» дозволило визначитися із першою фазою циклу власного наукового 

дослідження, а саме: 1) висунута наукова гіпотеза – «органи місцевого 

самоврядування України є суб'єктами інформаційного права»; 2) для розробки плану 

реалізації гіпотези сформовано системну пізнавальну модель органів місцевого 

самоврядування України як суб'єктів інформаційного права; запропоновано 



структуру цієї моделі: а) модель юридичних знань щодо участі органів місцевого 

самоврядування України у розбудові інформаційного суспільства; б) модель 

юридичних знань щодо дотримання принципів права цими органами, як суб’єктами 

розбудови  інформаційного суспільства;  в) модель узагальнених юридичних знань 

щодо суб’єктів права; г) модель юридичних знань щодо правової природи вказаних 

органів. 

Встановлено, що отримання нових юридичних знань щодо зазначених органів, 

як суб’єктів розбудови інформаційного суспільства, вимагає визначення базових 

засад формування правового забезпечення їх діяльності. Сформовано системну 

модель правового забезпечення діяльності цих органів, яка має три рівні: 

надсистема, система, підсистема. Розкрито розуміння правового забезпечення на 

кожному рівні. Встановлено, що відповідні міжнародні документи Організації 

Об’єднаних Націй щодо розбудови інформаційного суспільства є важливим 

орієнтиром розвитку національного законодавства, а також враховують роль органів 

місцевого самоврядування, зокрема, у актуалізації нових пріоритетних завдань та 

необхідності розробки інноваційних механізмів. 

Визначено елементний склад (нормативно-правові акти України) системи 

правового забезпечення. Проаналізовано базові нормативно-правові акти та 

з’ясовано місце й роль органів місцевого самоврядування України у розбудові 

інформаційного суспільства, цілі, завдання, функції, принципи їх діяльності. 

З’ясовано, що зазначені органи реалізують не лише управлінську, публічно-сервісну 

функції, але й інформаційну, яка посилює своє значення в умовах розбудови 

інформаційного суспільства в Україні. Встановлено, що на сьогодні відсутні 

спеціальні нормативно-правові акти (передусім на рівні закону), які б регулювали їх 

діяльність, як суб’єктів розбудови інформаційного суспільства. 

Обґрунтовано, що модель юридичних знань щодо дотримання принципів права 

вказаними органами, як суб’єктами розбудови інформаційного суспільства, має 

виходити із авторського новаційного бачення постановки проблеми. Запропоновано 

системну модель принципів, якими має керуватися законодавчий орган під час 

визначення правового статусу, безпосередньо предмета відання (завдань, функцій), 

повноважень та юридичної відповідальності органів місцевого самоврядування як 

суб'єктів розбудови інформаційного суспільства в Україні. З позиції надсистем, 



системи та підсистеми визначено види принципів: загальні міжнародні принципи 

глобального інформаційного суспільства, принципи європейської асоціації України; 

загальні принципи адміністративної реформи в Україні та принципи національного 

законодавства в умовах розбудови інформаційного суспільства; принципи 

національного законодавства у сфері реформування місцевого самоврядування, 

європейські принципи публічної адміністрації, у тому числі європейські стандарти 

місцевого самоврядування, що імплементовані у національне законодавство. 

Встановлено, що законодавче закріплення, зокрема, принципу деконцентрації у 

законодавстві України постає керуючим правовим впливом на здійснення 

адекватного розподілу функцій між органами державної влади та місцевого 

самоврядування (передусім, визнання суттєвої ролі інформаційної функції у 

діяльності суб'єктів розбудови інформаційного суспільства в Україні та 

комплексного характеру їх правового статусу),  а також повноважень (у тому числі, 

появі інформаційно-правових повноважень). 

Запропоновано системне розуміння моделі узагальнених юридичних знань 

щодо суб’єктів права, їх правового статусу та правосуб’єктності. Узагальнення 

юридичних знань щодо суб’єктів права та правосуб’єктності дозволило визначитися 

із наступною позицією: 1) суб’єкти права (як інституційна складова правової 

системи) знаходяться між собою у функціональних зв’язках у формі правових 

відносин; суб’єкти інформаційного права, знаходяться у зв’язках між собою у формі 

інформаційних правовідносин; 2) структура правосуб’єктності: правоздатність, 

дієздатність, деліктоздатність; відповідно, структура інформаційної 

правосуб’єктності: інформаційна правоздатність, інформаційна дієздатність, 

інформаційна деліктоздатність; 3) правовий зв'язок між суб’єктами права у 

статичному стані – це і є «правосуб’єктність» (у тому числі, інформаційна); у 

динамічному стані – це вже правовідносини (зокрема, інформаційні); 4) поняття 

«суб’єкт права» обумовлюється юридичним змістом правовідношення, а поняття 

«суб’єкт правовідношення» – фактичним змістом правовідношення; 5) 

«інформаційна правосуб’єктність» – це лише властивість, яка притаманна «суб’єкту 

інформаційного права» як елементу юридичного змісту інформаційного 

правовідношення. 



Узагальнення юридичних знань щодо правового статусу дозволило усвідомити 

наступне: 1) під правовим статусом розуміється певна система прав, свобод, 

законних інтересів та обов’язків суб’єкта права, яка визначає місце суб’єкта права у 

правовій системі; 2) під інформаційно-правовим статусом слід розуміти комплексне 

поняття, що включає до свого складу інформаційні права та свободи, законні 

інформаційні інтереси та інформаційні обов’язки суб’єкта інформаційного права; 3) 

слід розрізняти особливості правового статусу індивідуальних і колективних 

суб’єктів права, у тому числі суб’єктів інформаційного права. 

Визначено структуру моделі юридичних знань щодо правової природи органів 

місцевого самоврядування України: 1) напрями та основні результати 

доктринальних досліджень цих органів у межах конституційного, муніципального, 

адміністративного, інформаційного права та державного управління; 2) теорії 

організації місцевих органів влади у історичному аспекті; 3) нормативно-правові 

засади розбудови системи місцевого самоврядування в Україні у історичному 

аспекті; 4) структурні елементи правового статусу вказаних органів (за критерієм – 

галузь права). З’ясовано, що у науковому доробку недостатньо враховано потреби 

щодо визначення особливостей їх правової природи на сучасному етапі розбудови 

інформаційного суспільства. Запропоновано під час дослідження правової природи 

врахувати особливості розвитку концепції інформаційної держави – концепції 

інформаційної публічної влади. Дійшли висновку, що реформування органів 

місцевого самоврядування України (зокрема, визнання їх інформаційно-правового 

статусу) ґрунтується, серед іншого, на положеннях функціонального, суб’єктного, 

об’єктного підходах до розуміння поняття «муніципалізм». 

Узагальнення результатів нормативно-правового аналізу дозволили внести 

певні пропозиції задля оновленого бачення місця органів місцевого самоврядування 

України у системі публічної влади в умовах розбудови інформаційного суспільства. 

Встановлено, що компетенція зазначених органів, з одного боку, є складною 

правовою категорією (за структурним критерієм), а з іншого – комплексною 

правовою категорією (за функціональним критерієм галузей права). З’ясовано, що їх 

інформаційна компетенція є невід’ємною складовою комплексної правової категорії 

– компетенції. Аналогічний висновок отримано і щодо співвідношення їх 



інформаційно-правового статусу та комплексної правової категорії – правовий 

статус органів місцевого самоврядування України. 

Визначено підхід щодо перевірки висунутої наукової гіпотези – «органи 

місцевого самоврядування України є суб’єктами інформаційного права», який 

передбачає три етапи перевірки: 1) з’ясування особливостей та структури змісту 

інформаційно-правового статусу зазначених органів; 2) встановлення фактів 

закріплення їх інформаційно-правового статусу та його структурних елементів у 

законодавстві України; 3) перевірка існування фактів реалізації інформаційно-

правового статусу органів місцевого самоврядування України у реальних 

інформаційних правовідносинах. Під час першого етапу перевірки встановлено, що 

складовими змісту інформаційно-правового статусу (у вузькому розумінні) цих 

органів є: інформаційний предмет відання (завдання, функції), інформаційно-

правові повноваження, юридична відповідальність за правопорушення у 

інформаційній сфері. На другому етапі перевірки висунутої гіпотези, грунтуючись 

на положеннях міжнародних документів та нормативно-правових актах України, 

дійшли висновку щодо існування нормативного закріплення інформаційного 

предмета відання, інформаційно-правових повноважень та юридичної 

відповідальності зазначених органів у інформаційній сфері. 

На третьому етапі перевірки гіпотези обґрунтовано доцільність дослідження 

реалізації інформаційно-правового статусу вказаних органів в інформаційних 

правовідносинах (грунтуючись на ключових принципах інформаційного суспільства 

та існуючій концепції інформаційних правовідносин). Встановлено факт виникнення 

комплексних правовідносин – «ланцюжка правовідносин», складові яких 

регулюються нормами різних галузей права – передусім, інформаційного та 

адміністративного права. 

Реалізація третього етапу перевірки висунутої гіпотези дозволила 

переконатися, що органи місцевого самоврядування України, маючи комплексний 

правовий статус (складовими якого, зокрема, постають адміністративно-правовий та 

інформаційно-правовий статуси), реалізують свій інформаційно-правовий статус в 

інформаційних правовідносинах. Встановлено, що під час здійснення контролю за 

виконанням запиту на публічну інформацію зазначені органи реалізують 



управлінську функцію, яка потребує відповідних адміністративно-правових 

повноважень, які реалізуються в адміністративних правовідносинах. 

Запропоновано вважати одним із можливих підходів до оцінки висунутої 

гіпотези (третя фаза наукового дослідження) опрацювання результатів отриманих 

статистичних даних щодо реальної діяльності цих органів відповідно до 

інформаційного предмета відання. Встановлено практичну значущість оцінки 

висунутої наукової гіпотези задля отримання зворотного зв’язку щодо вироблення 

рекомендацій стосовно напрямів удосконалення реалізації їх інформаційно-

правового статусу, наприклад: 1) удосконалення діяльності зазначених органів як 

виконавця Національної програми інформатизації та розробника регіональних та 

місцевих програм інформатизації (системне бачення розробниками програм 

інструментів їх реалізації); врахування нагальних потреб місцевої громади щодо 

отримання переваг від розбудови (на місцевому рівні) інформаційного суспільства, 

що має проявитися у нормативному закріпленні зважених інформаційних завдань 

місцевого значення й відповідних повноважень, а також активізації реалізації 

інформаційної функції міської та селищної ради та ін.); 2) конструктивне 

впровадження принципів Міжнародної Хартії відкритих даних для удосконалення 

інформаційно-правової компетентності, що, у свою чергу, сприятиме 

удосконаленню реалізації інформаційно-правового статусу органів місцевого 

самоврядування України; 3) активізація впровадження зазначеними органами 

Концепції розвитку цифрових компетентностей. 

Практичне значення висновків та положень дисертації підтверджується тим, що 

вони можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – основні положення та 

висновки дисертації можуть бути основою для подальшого розвитку одного із 

інститутів інформаційного права – «суб’єкти інформаційного права» та 

удосконалення взаємодії суб’єктів публічної влади в умовах інформаційного 

суспільства та цифрової економіки; сфері правотворчості та правозастосовної 

діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані у дисертації, 

можуть бути використані у процесі наукової та правової експертизи проектів законів 

та інших нормативно-правових актів з питань формування оновленої моделі 

діяльності органів місцевого самоврядування України в умовах європейської 

інтеграції України та розбудови інформаційного суспільства (довідка про 



впровадження); навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно 

використовувати при підготовці підручників та посібників з навчальної дисципліни 

«Проблеми інформаційного права» та викладанні зазначеної дисципліни (акт 

впровадження). 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування України, органи публічної 

влади, Цілі сталого розвитку, публічне адміністрування, інформаційна та 

управлінська функція органів публічної адміністрації, інформаційні та 

адміністративні правовідносини, суб’єкти інформаційного права, суб’єкти 

адміністративного права, інформаційно-правовий та адміністративно-правовий 

статус, інформаційно-правова та адміністративно-правова компетенція, методологія 

дослідження, наукова гіпотеза та пізнавальна модель, умови інформаційного 

суспільства, цифрової економіки та європейської інтеграції України, інформаційна 

безпека, цифрові права та цифрова компетентність. 
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Kaliuzhna S.V Local self-government bodies as subjects of information law. - 
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Dissertation for the scientific degree of Doctor of Philosophy for specialty 081 

"Law" (08 "Law"). - Sumy National Agrarian University, Sumy, 2021. 

The dissertation is devoted to a complex research of the essence of legal nature of 

local self-government bodies of Ukraine as subjects of information law, peculiarities of 

their information-legal status and its implementation in legal relations, also the ways of 

improvement of implementation of the legal status of local self-government bodies of 

Ukraine in the conditions of development of information society, digital economy and 

European integration of Ukraine. The stated research is relevant, because its problems 

correspond to the area of scientific research, specified in the Decree of the President of 

Ukraine "About the Sustainable Development Goals of Ukraine for the period till 2030" 

from March 30, 2019 № 722 (Goal № 16) and is focused on solving of the task 16.7 - 

increasing the efficiency of the state power and local self-government bodies, which is 

enshrined in the provisions of the National Report on the Sustainable Development Goals. 

The concept of reforming local self-government and territorial organization of 

power in Ukraine has determined the fundamental choice of Ukraine - the need to 



implement a new model of local self-government (taking into account the guiding 

principles and established practice of the European Union). At the same time, there are 

currently no systematic actions to implement such a model. Despite the fact that legal 

professionals are gradually realizing the need to intensify the implementation of a new 

model, such as local governments, the potential of these bodies as actors in the 

development of the information society is practically not realized. 

It is established that this requires a rethinking of approaches to the legal regulation 

of social relations that arise in the development of the information society, the examination 

of the legal nature of the subjects of social relations, including information ones, finding 

the necessity of clarification of one of the institutions of information law - "the subjects of 

information law", and determination of the place and importance of the information and 

legal status of local self-government bodies of Ukraine in the structure of their legal status. 

Therefore, the scientific search of the answers to the questions set within the limits of the 

science of "information law" by using the modern knowledge of the general theory of law, 

constitutional, municipal, administrative law determines the importance and relevance of 

the obtained results of the dissertation research. 

The scientific novelty of the obtained results lies in the development and 

implementation of the author's approach to the study of local governments of Ukraine as 

subjects of information law and is determined by the fact that the dissertation is the first in 

domestic science "information law" comprehensive monographic research on this issue. 

The work has been established the fundamental role of methodology in the conduct 

of any scientific research, including within the science of information law, which is still in 

its formative stage. Based on the analysis of the results of doctrinal research on the 

understanding of "methodology", "methodology of science" ("scientific research"), 

"methodology of legal research", "methodology of the science of "information law", 

obtained the conclusion on the constructive use of the following conceptual positions: 1) 

the methodology of the science of "information law" - the study of the organization of 

legal activity in the field of information law; 2) the science of "information law" as a 

process (scientific activity) and as a result (scientific knowledge); 3) the effective 

organization of scientific activity in the field of information law has a project form; 4) the 

inclusion of the subject (researcher) in the organization of scientific activity in the field of 

information law; 5) the need to put forward a scientific hypothesis, the formation of 



cognitive models of science "information law", definition and implementation of the cycle 

of scientific activity in three relevant phases - development of a plan for the 

implementation of the hypothesis, testing the hypothesis, evaluation of the hypothesis. 

The generalization of the conceptual provisions of the methodology of science 

"information law" allowed to determine the first phase of the cycle of own research, 

namely: 1) the scientific hypothesis - "local governments of Ukraine are subjects of 

information law"; 2) to develop a plan for the implementation of the hypothesis formed a 

systematic cognitive model of local governments of Ukraine as subjects of information 

law; the structure of this model is proposed: a) the model of legal knowledge on the 

participation of local governments of Ukraine in the development of the information 

society; b) a model of legal knowledge on the observance of the principles of law by these 

bodies, as subjects of the development of the information society; c) model of generalized 

legal knowledge about subjects of law; d) a model of legal knowledge about the legal 

nature of these bodies. 

It is established that the acquisition of new legal knowledge of the mentioned 

bodies, as the subjects of the information society, requires the identification of the basic 

premises of the formation of legal support for their activities. Formed a system model of 

legal support for the activities of these bodies, which has three levels: supersystem, 

system, subsystem. The concept of legal support at each level is revealed. Established that 

the relevant international documents of the United Nations Organization on the 

development of the information society is an important indicator of the development of 

national legislation, and also take into account the role of local self-government bodies, 

particularly in the actualization of new priority tasks and the need to develop innovative 

mechanisms. 

The elemental structure (normative-legal acts of Ukraine) of the system of legal 

support. The article analyzes the basic legal acts and explains the place and role of local 

self-government bodies of Ukraine in the development of the information society, their 

purposes, tasks, functions, and principles of their activity. It is stated that these 

organizations carry out not only management, public and service functions but also 

information functions that increase their importance in the conditions of the information 

society development in Ukraine. It was found that today there are no special normative 



and legal acts (even at the level of the law) that would regulate their activities as 

subdivisions of the information society. 

It is substantiated that the model of legal knowledge on observance of principles of 

law by the specified bodies, as subjects of development of an information society, should 

proceed from the author's innovative vision of problem statement. A systematic model of 

the principles that should guide the legislature in determining the legal status, the subject 

(tasks, functions), powers and legal responsibilities of local governments as subjects of 

information society in Ukraine. From the point of view of supersystems, systems and 

subsystems, the following principles were identified: general international principles of the 

global information society, principles of the European association of Ukraine; general 

principles of administrative reform in Ukraine and principles of the national legislation in 

the conditions of the formation of the information society; the principles of the national 

legislation in the sphere of local government reform, European principles of public 

administration, including the European standards of local government implemented in the 

national legislation. 

It is established that the legislative consolidation, in particular, the principle of the 

deconcentration in the Ukrainian legislation is the main legal influence on the 

implementation of an adequate distribution of functions between the state power bodies 

and local self-government (including recognition of the essential role of information 

functions in the activities of entities of the information society in Ukraine and the complex 

nature of their legal status) as well as the powers (including the appearance of information 

and legal powers). 

A systematic understanding of the model of generalized legal knowledge on the 

subjects of law, their legal status and legal competence was suggested. The consolidation 

of legal knowledge on the subjects of law and validity allowed making the following 

conclusions: 1) the subjects of law (as an institutional component of the legal system) are 

in a functional relationship with each other in the form of legal relations; the subjects of 

information law, are in a relationship with each other in the form of information law 

relations; 2) structure of legal personality: lawfulness, legal capacity, tort; accordingly, the 

structure of information legal personality: lawfulness, information legal capacity, 

information tort capacity; 3) legal relations between subjects of law in a static state are 

"legal activity" (including informational); in a dynamic state these are legal relations 



(including informational); 4) the concept of "subject of law" is determined by the legal 

content of the legal relationship, and the concept of "subject of legal relationship" - the 

actual content of the legal relationship; 5) "informational legal personality" is only a 

property that is inherent in the "subject of information law" as an element of the legal 

content of the information relationship. 

Summarizing the legal knowledge on the legal status allowed to clarify the 

following: 1) the legal status means a certain system of rights, freedoms, legitimate 

interests and duties of the subject of law, which determines the place of the subject of law 

in the legal system; 2) information and legal status should be understood as a complex 

concept, which includes information rights and freedoms, legitimate information interests 

and information duties of the subject of information law; 3) it is necessary to distinguish 

the specifics of the legal status of individual and collective subjects of law, including the 

subjects of information law. 

The structure of the legal knowledge model of the legal nature of local self-

government bodies of Ukraine: 1) strains and main results of doctrinal studies of these 

bodies within the framework of constitutional, municipal, administrative, information law 

and state administration; 2) theories of local government bodies' organization in the 

historical aspect; 3) normative-legal basis of establishing the system of local self-

government in Ukraine with the historic aspect; 4) structural elements of the legal status of 

these bodies (by the criterion of branch of law). It is noted that the scientific elaboration 

does not sufficiently take into account the need to identify the specifics of their legal 

nature at the present stage of the information society. It was requested during the study of 

the legal nature to take into account the peculiarities of the development of the concept of 

information state - the concept of information public authorities. We concluded that the 

reform of local authorities of Ukraine (in particular, the recognition of their informational 

and legal status) is based, among other things, on the assumptions of functional, subject 

and object approaches to the understanding of the concept of "municipalism". 

Summarizing the results of the normative-legal analysis allowed us to make some 

suggestions for a new understanding of the place of local self-government bodies of 

Ukraine in the system of public authority in the conditions of the information society. It is 

established that the competence of these bodies on the one hand is a complex legal 

category (structural criterion) and on the other hand - a complex legal category (functional 



criterion of branches of law). It is stated that their informational competence is an 

inseparable component of a complex legal category - competence. A similar conclusion 

was obtained regarding the ratio of their information and legal status and the complex 

legal category - the legal status of local governments of Ukraine. 

 The approach to verification of the scientific hypothesis mentioned above - "local 

self-government of Ukraine is a subject of the information law" was disclosed that 

provides for three verification stages: 1) determination of the features and structure of the 

information and legal status of these bodies; 2) establishment of the facts of consolidation 

of their information and legal status and its structural elements in the legislation of 

Ukraine; 3) verification of the existence of facts of implementation of information and 

legal status of local self-government bodies of Ukraine in the real information and legal 

relations. During the first stage of the review it was determined that the content of the 

informational and legal status (as understood) of these bodies is as follows: information 

subject (tasks, functions), information and legal powers, legal responsibility for offenses in 

the information sphere. On the second stage of the review of the hypothesis, based on the 

provisions of international documents and legal acts of Ukraine, the conclusion was made 

on the existence of normative consolidation of the information subject of the publication, 

information and legal powers and legal responsibility of the designated bodies in the 

information sphere. 

On the third stage of hypothesis testing, the expediency of studying the 

implementation of the information and legal status of these bodies in information relations 

is substantiated (based on the key principles of the information society and the current 

concept of information legal relations) was substantiated. Established the fact of the 

emergence of complex legal relations - " the chain of legal relations ", whose components 

are governed by the rules of different branches of law - alternatively, information and 

administrative law. 

The implementation of the third stage of verification of the mentioned hypothesis 

enabled us to come to the conclusion that local self-government bodies of Ukraine, having 

a complex legal status (which consists of it has been established that the local self-

government bodies of Ukraine having a complex legal status (consisting, inter alia, of 

administrative and informational legal statuses) exercise their informational and legal 

status in the informational legal relations. It is established that during the implementation 



of control over the execution of the order for public information, these organizations 

implement the administrative function, which requires appropriate administrative and legal 

powers, which are implemented in administrative legal relations. 

It is proposed to consider as one of the possible approaches to the assessment of 

the hypothesis (the third phase of scientific research) the processing of the results of the 

obtained statistical data on the real activity of these bodies in accordance with the 

information subject. The practical relevance of the assessment of the scientific hypothesis 

for obtaining a direct link to the development of recommendations on ways to improve the 

implementation of their information and legal status, for example: 1) improvement of 

activity of the specified bodies as the executor of the National program of informatization 

and the developer of regional and local programs of informatization (system vision of 

developers of programs of tools of their realization); taking into account the urgent needs 

of the local community to benefit from the development (at the local level) of the 

information society, which should be manifested in the normative consolidation of 

weighted information tasks of local importance and relevant powers, as well as 

intensifying the information function of city and town councils, etc.);  2) constructive 

implementation of the principles of the International Open Data Charter  to improve 

information and legal competence, which, in turn, will help improve the implementation of 

the information and legal status of local governments of Ukraine; 3) the implementation of 

the Digital Competence Development Concept by the designated authorities will be 

intensified. 

The practical value of the dissertation's findings and provisions is confirmed by the 

fact that they can be used in: the research field - the main provisions and conclusions of 

the dissertation can be the basis for further development of one of the institutions of 

information law - "subjects of information law" and improving the interaction of public 

authorities in the information society and digital economy; the field of lawmaking and law 

enforcement - the conclusions, proposals and recommendations formulated in the 

dissertation can be used in the process of scientific and legal examination of draft laws and 

other regulations on the formation of an updated model of local government in Ukraine in 

European integration and development information society (certificate of implementation); 

the educational process - the materials of the thesis are suitable for use in the preparation 



of textbooks and manuals on the educational discipline "Problems of information law" and 

teaching of this discipline (act of implementation). 

Keywords: local self-government bodies of Ukraine, public authorities, the 

Sustainable Development Goals, public administration, information and management 

function of public administration bodies, information and administrative legal relations, 

subjects of information law, subjects of administrative law, information-legal and 

administrative legal status, information-legal and administrative-legal competence, 

research methodology, scientific hypothesis and cognitive model, conditions of the 

information society, of digital economy and European integration of Ukraine, information 

security, digital rights and digital competence. 
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