
Форма № 09/18 

Затверджена рішенням вченої ради ІДГУ 

від 30.08.2018 р., протокол № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ НАУК 

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ І ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ 

 

 

 

        «ЗАТВЕРДЖЕНО» 
Навчально-методичною радою ІДГУ 

Протокол № ____ від _____ 20__ р. 

Голова НМР ____________ Н. М. Кольцун 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Інформаційне право  
 (назва навчальної дисципліни) 

 

 

 

     освітній ступінь        бакалавр        
(назва освітнього ступеня) 

     галузь знань         08 Право       
(шифр і назва галузі знань) 

     спеціальність             081 Право        
(код і назва спеціальності) 

     освітня програма                   Право                                
      (назва освітньої програми)

 

     тип дисципліни        вибіркова                 
                                                                    (обов’язкова / вибіркова / факультативна) 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2019 



 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант освітньо-професійної програми 

 

_________________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)  

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО: 

кафедрою _____________________________ 

протокол № _____ від ___________________ 

 

Завідувач кафедри ______________________ 
         (підпис, ініціали, прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО: 

Голова науково-методичної ради факультету 

_____________________________________ 

 

_________________________________ 
(підпис, ініціали, прізвище)  

 

Розробники програми:  Метіль Анастасія Сергіївна, кандидат юридичних 

наук, старший викладач кафедри української і 

всесвітньої історії та культури. 

 

 

Рецензенти програми:  Плахіна Ірина Вікторівна, кандидат юридичних 

наук, доцент кафедри української і всесвітньої 

історії та культури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Метіль А.С., 2019  

© ІДГУ, 2019 



1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

26 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2-4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:3-8 
Семінарські заняття: 

22 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне:3 

- самостійна робота:5 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове регулювання суспільних 

інформаційних відносин. 

Метою дисципліни «Інформаційне право» є отримання комплексу знань про систему 

інформаційного права, його сутність, поняття, методи та зміст. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційне право України» є: 

формування у студентів навичок щодо застосування норм інформаційного права у майбутній 

практичній діяльності; розкриття сутності правового регулювання інформаційних 

правовідносин; з'ясування значення та змісту основних категорій інформаційного права; 

теоретичне визначення в основах системи правового регулювання соціальних інформаційних 

відносин. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія держави і права». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційно-комунікаційні технології за професійним 

спрямуванням», «Конституційне право України», «Цивільне право України» 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання. 

  Знання:  

- предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних стандартів та 

здатність діяти на їх основі. 

- основ теорії та філософії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві. 

- належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 

  Уміння:  

- Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

- Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

- збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних. 

- реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права. 

Комунікація : 

- Цінування та повага різноманітності і мультикультурності. 

- Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми. 



- консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання 

норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації. 

    Автономність та відповідальність . 

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

- Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні помилки. 

- Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1 Тема 1. Поняття, 

система та джерела 

інформаційного права. 

6 4 2    6 3 2 1    9 

2 Тема 2. Інформаційні 

правовідносини та їх 

суб’єкти. 

4 2 2    6       9 

3 Тема 3. Об’єкти 

інформаційних 

правовідносин. 

Правові режими 

інформаційних 

ресурсів. 

4 2 2    6       9 

4 Тема 4. Поняття та 

загальні засади 

реалізації права на 

доступ 

до інформації. 

4 2 2    6       9 

5 Тема 5. Правове 

регулювання доступу 

до публічної 

інформації. 

2 2     6 4 2 2    9 

6 Тема 6.  

Адміністративно-

правове регулювання і 

державне 

управління у сфері 

інформаційних 

відносин. 

4 2 2    6 2 1 1    9 

7 Тема7: Правові засади 

інформаційної безпеки. 

Захист інформації. 

4 2 2    6 2 1 1    9 

8 Тема 8: Міжнародне 

інформаційне право. 
4 2 2    6       9 

9 Тема 9: Правове 

регулювання 

інформаційних 

відносин у сфері 

масової інформації. 

4 2 2    5 1  1    8 



10 Тема 10: Правове 

регулювання 

інформаційних 

відносин у сфері 

інтелектуальної 

власності та у науково-

технічній сфері. 

Комерційна таємниця. 

4 2 2    5       8 

11 Тема 11: Правовий 

режим інформації з 

обмеженим доступом. 

4 2 2    5       8 

12 Тема 12: Правовий 

режим інформації про 

особу. Захист 

персональних даних. 

4 2 2    5       8 

 Проміжний контроль       4       4 

Разом:120 48 26 22    72 12 6 6    108 

 
5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття, система та джерела інформаційного права. 

Поняття, зміст та сутність інформаційного права. Історія розвитку інформаційного 

права. Концептуальні підходи щодо формування змісту інформаційного права. 

Інформаційна цивілізація: позитивні та негативні сторони. Поняття, сутність та 

співвідношення категорій «інформаційне суспільство», «кібер цивілізація», 

«комп’ютеризація» та «інформатизація». Взаємозв’язок інформатики та права. 

Інформаційні права і свободи. Суспільні відносини, які регулюються інформаційним 

правом. Методи інформаційного права. Принципи інформаційного права. Суб’єкти 

інформаційного права: загальна характеристика. Система інформаційного права та його 

місце в системі права України. Перспективи розвитку інформаційних правовідносин. 

Інформаційне право як система норм, які регулюють суспільні відносини в інформаційній 

сфері. Загальна характеристика інформаційно-правових норм.  

Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. Місце інформаційного права в 

юридичній науці.  

Джерела інформаційного права: загальна характеристика. Види джерел інформаційного 

права. Структура інформаційного законодавства: інформаційно-правові норми міжнародних 

актів, інформаційно-правові норми Конституції України, нормативні акти галузі 

інформаційного законодавства, інформаційно-правові норми у складі інших галузей права 

(загальна характеристика).  

Види актів галузі інформаційного законодавства: акти, які формують систему 

інформаційного законодавства, та акти, які регулюють окремі напрями згідно із загальними 

принципами інформаційного права. Законодавство про здійснення права на пошук, 

отримання та споживання інформації. Законодавство про цивільний обіг інформації. 

Законодавство про формування інформаційних ресурсів, підготовку інформаційних 

продуктів, надання інформаційних послуг. Законодавство про створення та застосування 

інформаційних систем та інших інформаційних технологій. Законодавство про інформаційну 

безпеку. Законодавство про інтелектуальну власність. Законодавство про авторські та 

суміжні права. Законодавство про засоби масової інформації. Законодавство про бібліотечну 

справу, архівні фонди та архіви. Законодавство про державну, комерційну таємницю та 

персональні дані. 

 

 

 



Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти. 

Теорія інформації щодо розуміння суспільних відносин та її основні положення. 

Соціальні аспекти інформаційних відносин: психологічний, економічний, правовий, 

управлінський, кібернетичний.  

Поняття, сутність, зміст інформаційних правовідносин. Класифікація інформаційних 

правовідносин, їх види.  

Аспекти інформаційних правовідносин щодо провідних галузей права: 

конституційного, цивільного, адміністративного, кримінального.  

Принципи інформаційних правовідносин. Мова інформаційних правовідносин.  

Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх класифікація. Види суб’єктів 

інформаційних правовідносин за правовим статусом. Види суб’єктів інформаційних 

правовідносин щодо суспільної організації: приватні (фізичні) особи як суб’єкти 

інформаційного права; суспільні формування (громадські організації) як суб’єкти 

інформаційного права; приватні юридичні особи (юридичні особи, засоби масової 

інформації, органи місцевого самоврядування) як суб’єкти інформаційного права; держава та 

її органи як суб’єкт інформаційного права.  

Інформаційне забезпечення фізичних та юридичних осіб органами державної влади та 

місцевого самоврядування. Інформаційні служби органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Інформаційний суверенітет держави. Гарантії інформаційного суверенітету України.  

Право на пошук, отримання, поширення інформації та інші права, закріплені за 

фізичними та юридичними особами за українським законодавством. Межі інформаційних 

прав людини в Україні. 

Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів. 

Поняття та сутність об’єктів інформаційних правовідносин, їх види. Інформація як 

основний об’єкт інформаційних правовідносин. Юридичні особливості інформації. 

Інформація як вид власності. Підстави виникнення права власності на інформацію. Поняття 

інформатизації.  

Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», «знання», «таємниця» та 

інших у суспільних правовідносинах. Особливості застосування їх у нормативних актах 

суб’єктами правотворчості в Україні. Види інформації за галузями застосування, її зміст. 

Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах. 

Класифікація інформації за правовим режимом доступу. Технічні засоби та технології 

як об’єкти в інформаційних відносинах. Бази даних та знань як об’єкти інформаційних 

відносин. Інформатизація як об’єкт інформаційних правовідносин.  

Поняття та сутність інформаційних ресурсів. Державна інформаційна політика як 

об’єкт правовідносин. Інформаційна культура як об’єкт правовідносин. Інформаційна 

безпека як об’єкт правовідносин.  

Класифікація об’єктів інформаційних правовідносин за сферами законодавчого 

регулювання. Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти інформаційного права. Засоби 

масової інформації як об’єкт інформаційних правовідносин. Архівна, бібліотечна та 

видавнича діяльність як об’єкти інформаційних правовідносин. Реклама, піар, 

недобросовісна конкуренція, інформаційна боротьба як об’єкти інформаційних 

правовідносин. Комп’ютерні програмні продукти: поняття, сутність, класифікація. 

Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до інформації. 

Поняття доступу громадян до інформації. Міжнародно-правові гарантії реалізації 

права на доступ до інформації. Національне законодавство, що регулює порядок доступу до 

інформації.  

Право на звернення щодо надання інформації. Доступ до правової інформації. Доступ 

до екологічної інформації. Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу. 

 

 



Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації. 

Інформаційний запит та звернення громадян. Порядок надання інформації за 

запитами, усними та письмовими зверненнями громадян. Плата за послуги з надання 

інформації. Правові підстави відмови громадянам у доступі до інформації. Оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності щодо порушення права громадян на доступ до інформації. 

Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері 

інформаційних відносин. 

Поняття державного управління у сфері інформаційних відносин. Суть, цілі та об’єкти 

державного управління у сфері інформаційних відносин.  

Органи державного управління у сфері інформаційних відносин. Повноваження 

органів державного управління у сфері інформаційних відносин.  

Загальні напрями державної інформаційної політики України. Державна політика в 

таких сферах, як правове регулювання діяльності засобів масової інформації, створення 

інформаційних систем та інформаційних технологій, інформаційної безпеки, бібліотечної 

справи.  

Конституційне визначення функцій держави в суспільних інформаційних відносинах. 

Конституційне визначення ролі держави в регулюванні інформаційних відносин в Україні. 

Конституційні гарантії держави щодо здійснення прав і свобод суб’єктів інформаційних 

відносин.  

Система адміністративно-правового регулювання та організації інформаційних 

відносин. Принципи адміністративного права щодо регулювання інформаційних відносин. 

Система державних органів влади, які здійснюють державну політику щодо регулювання 

інформаційних відносин в Україні. Адміністративно-правове регулювання діяльності 

державних організаційних структур, які здійснюють функцію організації інформаційних 

відносин.  

Органи державної виконавчої влади, в яких функція регулювання інформаційних 

відносин визначальна (провідна). Державне управління інформатизацією в Україні. Галузеве 

регулювання суспільних інформаційних відносин в Україні.  

Місце і роль юридико-технічних норм в регулюванні та управлінні інформаційними 

відносинами (технічні стандарти, регламенти, рекомендації, положення тощо). 

Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації. 

Історія формування категорій національна безпека та «національні інтереси». Поняття 

національних інтересів та національної безпеки. Поняття та правові засади інформаційної 

безпеки України.  

Конституційне визначення способів захисту в інформаційних правовідносинах: право 

на самозахист в інформаційних відносинах; право на юридичну допомогу як інституція 

захисту прав суб’єктів суспільних відносин; право на захист через громадські утворення; 

право на звернення до органів державної влади як інституція в захисті інформаційних 

відносин; судовий захист інформаційних відносин. Визначення компетенції державних 

органів влади в Конституції України щодо регулювання та захисту інформаційних відносин в 

Українській державі.  

Види загроз безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин в інформаційній сфері. 

Правові засади захисту об’єктів інформаційних правовідносин від загроз в інформаційній 

сфері. Інформаційна безпека людини й суспільства. Правові засади охорони комерційної, 

банківської таємниці та персональних даних в Україні. Правовий захист інформації, 

інформаційних ресурсів та інформаційних систем від загроз несанкціонованого та 

неправомірного впливу сторонніх осіб. Забезпечення інформаційної безпеки в мережі 

Інтернет.  

Напрями державної політики у сфері інформаційної безпеки. Поняття та напрями 

державної інформаційної безпеки. Види загроз національній безпеці в інформаційній сфері. 

Принципи правового регулювання напрямів інформаційної безпеки. Державно-правовий 



механізм інформаційної безпеки в Україні. Інституціональний механізм інформаційної 

безпеки. Міжнародно-правові основи інформаційної безпеки.  

Особливості організації захисту інформації в автоматизованих (комп’ютерних) 

системах. Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих системах. Технічний захист 

інформації. Криптографічний захист інформації. Національна система конфіденційного 

зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України. 

Тема 8 . Міжнародне інформаційне право 

Поняття та сутність міжнародного інформаційного права. Принципи міжнародного 

інформаційного права. Вплив міжнародного права на формування інформаційного права 

України. Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватноправовий 

аспекти.  

Суб’єкти міжнародного інформаційного права. Об’єкти міжнародного 

інформаційного права.  

Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і міжнародними 

організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах. Конвенційні засади 

міжнародного інформаційного права. Міжнародні договори в сфері інформаційних 

правовідносин. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.  

Порівняльний аналіз правового регулювання суспільних інформаційних відносин у 

різних країнах. Окремі аспекти правового регулювання суспільних інформаційних відносин 

у західноєвропейських країнах та США. 

Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 

масової інформації. 

Гарантії свободи масової інформації за Конституцією України.  

Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають при виробництві, 

поширенні та споживанні масової інформації в Україні. Забезпечення гарантій свободи 

масової інформації. Організація діяльності засобів масової інформації. Поширення масової 

інформації. Відносини засобів масової інформації з громадянами й організаціями. 

Правовий статус журналіста. Загальна характеристика міжнародних актів у сфері 

журналістської етики: Європейський кодекс професійної поведінки в галузі ПР (public 

relations) 1978 р. (із доповненнями 1989 р.); Резолюція 1003 Ради Європи з журналістської 

етики 1993 р. та інші кодекси журналістської етики.  

Міждержавне співробітництво у сфері масової інформації.  

Відповідальність за порушення законодавства про засоби масової інформації. 

Державна підтримка засобів масової інформації в Україні. Правові засади висвітлення 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування засобів масової інформації 

в Україні. Опублікування в засобах масової інформації нормативних правових актів.  

Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають у діяльності 

друкованої преси й електронних засобів масової інформації. Засоби масової інформації та 

Інтернет. Процедура реєстрації друкованих засобів масової інформації в Україні. Правові 

основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної діяльності преси в Україні. Державна 

підтримка засобів масової інформації та соціальний захист журналістів.  

Поняття і особливості створення та реєстрації інформаційних агентств. Створення і 

поширення продукції інформаційного агентства.  

Структура національного телебачення і радіомовлення України. Національна рада 

України з питань телебачення і радіомовлення. Ліцензування мовлення.  

Права і обов’язки телерадіоорганізацій, їх працівників, телеглядачів і радіослухачів.  

Організаційні засади кінематографії, створення і розповсюдження фільмів.  

Права й обов’язки засобів масової інформації з позицій державної (національної) 

безпеки. Межі державного контролю за діяльністю засобів масової інформації. 

Тема 10 .  Правове регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної 

власності та у науково-технічній сфері. Комерційна таємниця.  

Основні джерела права інтелектуальної власності.  



Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права. 

Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві та поширенні надбань 

науки, літератури й мистецтва. Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою 

діяльністю.  

Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві й поширенні програм 

для електронно-обчислювальних машин і баз даних. Правове регулювання інформаційних 

відносин при виробництві й поширенні топології інтегральних мікросхем. 

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом патентного права. 

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом ноу-хау.  

Регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної власності в Україні. 

Співвідношення інформаційного права з міжгалузевими синтетичними правовими 

інститутами (авторського права, права інтелектуальної власності тощо) та комплексними 

галузями права (господарським, підприємницьким тощо).  

Інформація як об’єкт майнового права. Застосування норм зобов’язального права в 

регулюванні інформаційних відносин: виникнення зобов’язань в інформаційних відносинах; 

виконання зобов’язань в інформаційних відносинах; забезпечення виконання зобов’язань в 

інформаційних відносинах.  

Договірне право в інформаційних відносинах.  

Поняття та ознаки науково-технічної інформації. Науково-технічна інформація та її 

роль у проведенні наукових досліджень. Науково- інформаційна діяльність. Інформаційні 

ресурси науково-технічної інформації. Право на науково-технічну інформацію. Проблеми 

захисту науково-технічної інформації.  

Особливості інформаційних правовідносин, які виникають при виробництві, передачі 

та споживанні інформації, що становить комерційну таємницю. Суб’єкти й об’єкти 

інформаційних правовідносин. Правовий режим комерційної таємниці. Охорона комерційної 

таємниці у трудових відносинах. Захист прав на комерційну таємницю. 

Тема 11 . Правовий режим інформації з обмеженим доступом. 

Поняття інформації з обмеженим доступом. Види інформації з обмеженим доступом. 

Місце інформації з обмеженим доступом у діяльності органів державної влади України. 

Інформація з обмеженим доступом у господарській діяльності суб’єктів господарювання.  

Особливості інформаційних правовідносин, що виникають в інформаційній сфері 

відносно інформації, яка становить державну таємницю. Суб’єкти й об’єкти інформаційних 

правовідносин у сфері державної таємниці. Перелік відомостей, що становлять державну 

таємницю в Україні, і відомостей, що не можуть вважатись державною таємницею. 

Зарахування відомостей до державної таємниці та їх засекречення.  

Питання власності у зв’язку з інформацією, що становить державну таємницю. 

Розпоряджання відомостями, що становлять державну таємницю. Захист державної 

таємниці. Контроль і нагляд за забезпеченням захисту державної таємниці. Розсекречення 

відомостей та їх носіїв. 

Поняття захищуваної інформації та її ознаки. Об’єкти захисту інформації. Власники 

захищуваної інформації. 

Тема 12. Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних. 

Виникнення й розвиток концепції права на приватність. Особливості інформаційних 

правовідносин, що виникають при виробництві, передачі й споживанні персональних даних. 

Суб’єкти й об’єкти інформаційних правовідносин у сфері персональних даних. Правові 

засади роботи з персональними даними. Права суб’єкта персональних даних. Права й 

обов’язки власника щодо роботи з масивами персональних даних.  

Державне регулювання роботи з персональними даними. Захист фізичних осіб щодо 

автоматизованого опрацювання персональних даних. Правове регулювання захисту права на 

приватність та транскордонні потоки персональних даних. Досвід ЄС у регулюванні захисту 

персональних даних. 

 



5.2. Тематика семінарських  занять. 

1. Поняття, система та джерела інформаційного права. 

2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти. 

3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів. 

4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до інформації. 

5. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері інформаційних 

відносин. 

6. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації. 

7. Міжнародне інформаційне право. 

8. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації. 

9.  Правове регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної власності та у 

науково-технічній сфері. Комерційна таємниця. 

10.  Правовий режим інформації з обмеженим доступом. 

11.  Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних.  

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

 д\ф з/в  

 Підготовка до аудиторних занять та усіх 

видів контролю: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до проміжного контролю. 

30 

 

11 

15 

4 

38 

 

15 

15 

8 

Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять 

 Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка індивідуального науково-

дослідного завдання (тези доповідей, 

наукова стаття); 

- складання термінологічного словника; 

- написання реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження. 

42 

10 

 

 

10 

12 

10 

70 

20 

 

 

15 

15 

20 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (тези 

доповідей, наукова стаття). 

Термінологічний словник 

Реферат 

Презентація 

 Разом 72 108  

 

Орієнтовний перелік тем для виконання самостійної роботи: 

1. Інформаційне право як наука та навчальна дисципліна. 

2. Інформаційне право як галузь національного права. 

3. Система інформаційного права та її складові. 

4. Структура інформаційного законодавства. 

5. Зв'язок інформаційного права з іншими галузями права. 

6. Право на пошук та отримання документованої інформації із державних 

інформаційних ресурсів. 

7. Свобода доступу до інформації. 

8. Правове регулювання доступу до інформації, що є власністю держави. 

9. Правове забезпечення інформаційної безпеки у мережі Інтернет. 

10. Відповідальність за правопорушення в галузі масової інформації. 

11. Конфіденційна інформація, що знаходиться у власності держави. 

12. Зберігання і користування архівними документами. 

13. Міждержавне співробітництво у сфері масової інформації. 



14. Особливості регулювання інформаційних відносин, що виникають у діяльності 

друкованої преси й електронних засобів масової інформації. 

15. Основні джерела права інтелектуальної власності. 

16. Співвідношення інформаційного права з міжгалузевими синтетичними правовими 

інститутами та комплексними галузями права. 

17. Поняття інформації з обмеженим доступом. 

18. Суб’єкти й об’єкти інформаційних правовідносин у сфері державної таємниці. 

19. Державне регулювання роботи з персональними даними. 

20. Правове регулювання захисту права на приватність та транскордонні потоки 

персональних даних. 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: семінарські заняття, індивідуальні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Модульна контрольна робота 

 Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях, 

результати самостійної роботи з науковою літературою та першоджерелами, а також якість 

виконання студентом індивідуального завдання у вигляді реферату та його презентації. 

Модульна контрольна робота складається з 5 тестів, які містять лише одну правильну 

відповідь та 3 теоретичних питань. 

Приклад:  

1 варіант 

Тестові завдання 

1. Інформаційне право – це:  

а) сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу інформаційних технологій;  

б) сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу створення, одержання, 

використання й поширення інформації й пов’язаних з нею інформаційних об’єктів;  

в) сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу створення, одержання, 

використання й поширення інформації;  

г) сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу інформації й 

інформаційних послуг. 

2. Предметом інформаційного права є: 

а) відносини в сфері інформаційних технологій;  

б) інформаційні відносини; 

в) інформаційно-електронні відносини; 

 г) усі зазначені відповіді вірні.  

3. До загальної частини інформаційного права варто віднести наступні інститути: 

а) інформаційної безпеки, правового режиму інформації;  

б) державної таємниці, захисту інформації;  

в) інститут мережі Інтернет, інститут вільної преси;  

г) конфіденційної інформації, електронних засобів масової інформації. 

4. Суб’єктами інформаційних відносин є: 

а) громадяни, юридичні особи, держава;  

б) біженці, держава, державні службовці;  

в) інші держави, дієздатні громадяни України, особи без громадянства;  

г) юридичні особи, громадяни України, біженці. 

5. Назвіть індивідуальні характеристики інформації: 

а) кількість, зміст, цінність, якість; 

б) обсяг, кількість, оригінальність, таємність;  

в) зміст, об’єм, закритість, ефективність;  

г) зрозумілість, обсяг, якість, важливість. 



Теоретичні питання: 

1. Предмет, метод та система інформаційного права. 

2. Класифікація інформаційних відносин, їх види. 

3. Види інформації. 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 



більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (проектор), комп’ютер (ноутбук) для 

використання нормативної електронної бази. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Основні джерела: 

1.1. Нормативна база : 

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний 

вісник України. − 2010. − № 72/1. − Ст. 2598.  

2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради 

України. – 2001. – № 25-26 – Ст. 131. 

3. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 року // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.  

4. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року № 318/97-ВР // 

Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 32. – Ст. 206. 

5. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 року, № 540/97-ВР // Відомості 

Верховної Ради. –1997. – № 50. – Ст. 302.  

6. Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних 

агентств та розміри реєстраційних зборів: Постанова Кабінету Міністрів України від 

17 листопада 1997 року № 1287 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 47. – С. 46. 

7. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року № 3855- XII // 

Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст. 93. 

8. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 

травня 2003 року № 851-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 

275. 

9. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України в 

ред. ЗУ від 31 травня 2005 року № 2594-IV // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. – № 26. – Ст. 347.  

10. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 року № 1296-IV // 

Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 14. – Ст. 192. 

1.2. Основна література: 



1. Кормич Б. А. Інформаційне право : підручник для студентів вузів / Б. А. Кормич. – 

Х. : Бурун і К, 2011. – 334 с.  

2. Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч. посіб. / А.І. 

Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.  

3. Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності : навч. 

посіб. / А.І. Марущак. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2008. – 342 с.  

4. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / B.C. Цимбалюк, В.Д. 

Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. 

Мельника. – К. : Знання, 2004. – 274 с. 

5. Бачило І. Інформаційне право як запорука інноваційного розвитку нації / І. Бачило, 

О. Соснін // ВІЧЕ. – 2012. – № 1. – С. 12-14. 

6. Бек М. Право на інформаційне самовизначення / М. Бек // Юридичний журнал. – 

2012. – № 3. – С. 81-87.  

7. Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери суспільної діяльності / К. 

Бєляков // Право України. – 2005. – № 6. – С. 88-92.  

8. Гелич Ю. О. Перспективи розвитку правового статусу суб’єктів діяльності 

друкованих засобів масової інформації в Україні / Ю. О. Гелич // Часопис Київського 

університету права. – 2012. – № 1. – С. 126-130.  
9. Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в Україні (з «круглого 

столу») / М. Демкова // Право України. – 2004. – № 5. – С. 169-171.  

10. Демчук О. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. 

Демчук [та ін.] // Юридична газета. – 2012. – 24 квіт. (№ 17). – С. 34-35. 66. Дімчогло 

М. Консолідація конституційних положень щодо інформаційних правовідносин у 

законодавстві / М. Дімчогло // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – 

С. 39-42.  

11. Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства / М. Дімчогло 

// Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 41-46. 68. Жилінкова І. 

Правове регулювання Інтернет-відносин / І. Жилінкова // Право України. – 2003. – № 

5. – С. 124-127.  

12. Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній сфері / Л. Задорожня 

// Правова інформатика. – 2004. – № 3. – С. 18-23 

13. Конах В. К. Реформування системи державного управління інформаційною сферою як 

передумова ефективного забезпечення інформаційно–психологічної безпеки України 

/ В. К. Конах // Збірник наукових праць Гілея: науковий вісник. – 2011. – №53. 

14. Костецька Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т. А. Костецька ; Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т. – К. : КНТЕУ, 2009. – 169 с. 

15. Кукіна З. Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в 

Європейському Союзі / З. Кукіна // Юридична Україна. – 2012. – № 7. – С. 81-85. 

16. Лащенко Н. Необхідність прийняття інформаційного кодексу України / Н. Лащенко // 

Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 43-45. 

17. Марущак А. І. Інформаційне право України : підручник для студентів вузів / А. І. 

Марущак. – К. : Дакор, 2011. – 451 с 

18. Маштак К. Нормативно-правове регулювання забезпечення права на доступ до 

публічної інформації / К. Маштак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – 

№ 4. – С. 81-84.  

19. Мєзєнцева Н. Б. До питання нормативно-правового регулювання взаємовідносин у 

кіберпросторі в контексті підтримання безпеки України в інформаційній сфері / Н. Б. 
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1.3. Інформаційні ресурси:  

Офіційні сайти державних органів: 

www.rada.gov.ua/laws - офіційний  сайт Верховної Ради України 

www.court.gov.ua/dsa - сайт Державної судової адміністрації України 

http://nsj.gov.ua/ua/about/regulations/ - сайт Національної школи України 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npasearch - сайт Кабінету Міністрів України 

https://www.president.gov.ua/documents/all - сайт офіційного представництва президента 

України                                 Електронні бібліотеки: 

http://www.nbuv.gov.ua – Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 
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