
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Інформаційне право України 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова    

Форма навчання:              денна /заочна 

Освітній ступінь:   бакалавр         

Галузь знань:   для всіх галузей      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:              - 

Рік навчання:   з 2 року навчання    

Семестр:    з 3 семестру    

Кількість кредитів (годин): денна:  4 (120 год.: 26- лекції; 22- семінарські;  72 - 

самостійна робота); заочна: 4 (120 год.: 6- лекції; 6- семінарські; 108 - самостійна робота) 

 Мова викладання:  українська    

    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Ховпун Олексій Сергійович          

Науковий ступінь, вчене звання, посада: доктор юридичних наук, професор кафедри 

права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи  

Робочій e-mail:  hovpun@idguonline.net  

Години консультацій на кафедрі: середа, 16.10-17.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Інформаційне право України» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освітнього ступеня «бакалавр» та спрямована на формування і розвиток 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей у відповідності до освітніх  програм.  

Забезпечення доступу громадян до інформації, створення національних мереж 

інформації та належної системи їх охорони, зміцнення організаційних, правових і 

наукових основ інформаційної діяльності, забезпечення ефективного використання 

інформації становлять основні напрями сучасної державної інформаційної політики. 

Державне регулювання фактично охоплює всі сфери реалізації інформаційних відносин їх 

учасниками. 

Актуальність курсу “Інформаційне право України” визначається тим, що воно є 

правовим підґрунтям інформаційного суспільства, яке активно формується як в Україні, 

так і в межах міжнародної спільноти. Сучасна інформаційна політика в нашій державі 

зорієнтована на забезпечення принципів свободи слова, безперешкодного доступу 

громадян до інформації, недопущення перешкоджання професійній діяльності 

журналістів, а також інших гарантій, притаманних саме інформаційному суспільству. 

Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких дисциплін, як 

«Інформаційно-комунікаційні технології за професійним спрямуванням».  

mailto:hovpun@idguonline.net


Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Інформаційне право України» є підґрунтям 

для подальшого вивчення дисциплін  «Права людини та громадянське суспільство в 

Україні». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм, кожної спеціальності. 

 

1. Знання: 

- Знати і розуміти юридичні норми, що регулюють інформаційні відносини в Україні 

у різних підсистемах права, межі дозволеної поведінки, правопорушення і 

відповідальності у сфері інформаційних відносин; 

- Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

 

2. Уміння: 

-  Знати, розуміти та застосовувати в практичній діяльності законодавчі та 

галузеві нормативні документи. 

 

3. Комунікація:  

- Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв’язання 

навчальних та професійних завдань. 

 

4. Автономність та відповідальність:  

- Володіння інформаційною культурою, вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію; 

- Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

 

5. Структура дисципліни 

Тема № 1. Поняття, система та джерела інформаційного права. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (4 год.): 

1. Історія розвитку «Інформаційного права 

України». 

2. Поняття, зміст та сутність інформаційного 

права. 

3. Суб’єкти інформаційного права: загальна 

характеристика. 

4. Принципи інформаційного права. 

5. Джерела інформаційного права: загальна 

характеристика. 

 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12  

2. Кормич Б. А. Інформаційне право : 

підручник для студентів вузів / Б. А. 

Кормич. Х. : Бурун і К, 2011. 334 с.  

3. Марущак А. І. Інформаційне право: 

доступ до інформації : навч. посіб. / А.І. 

Марущак.  К. : КНТ, 2007.  532 с.  

 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Концептуальні підходи щодо 

формування змісту інформаційного права. 

2. Інформаційне право як наука та 

навчальна дисципліна. 

3. Місце інформаційного права в 

юридичній науці. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  

2. Костецька Т.А. Інформаційне право 

України : навч. посіб. / Т. А. Костецька ; 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т. К. : КНТЕУ, 2009. 

169 с. 

3. Марущак А. І. Інформаційне право 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


4. 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). 

 

 

України : підручник для студентів вузів / А. 

І. Марущак. К. : Дакор, 2011.  451 с 

  

Завдання для самостійної роботи: 

1. Скласти схему взаємодії та 

взаємозалежності Інформаційного права 

України з іншими суспільними та 

юридичними науками. Кожен зв'язок вміти 

пояснювати. 

2. Опрацювання законодавчої бази 

України щодо правового регулювання 

інформаційного права України (усне 

опитування на семінарському занятті щодо 

знання змісту законів). 

 

4. Конституція України : Закон України від 

28.06.1996 № 254к/96-ВР // Офіційний 

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

2598.  

5. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12  

6. Закон України "Про державну таємницю" 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-

12  

7. Закон України "Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-

%D0%B2%D1%80#Text  

8. Закон України "Про телекомунікації" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-

15#Text 

 

Тема № 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття, сутність, зміст 

інформаційних правовідносин. 

2. Класифікація інформаційних 

правовідносин, їх види. 

3. Учасники (суб’єкти) 

інформаційних правовідносин, їх 

класифікація. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12 

2. Каткова Т. Г. Інформаційне право. 

Практикум : навч. посіб. Харків : Право, 

2019. 108 с. 

3. Куліш А.М., Кобзєва Т.А., Шапіро В.С. 

Інформаційне право України : навч.посіб. 

Суми:Сумський державний університет, 

2016. 108 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Соціальні аспекти інформаційних 

відносин: психологічний, економічний, 

правовий, управлінський, кібернетичний. 

2. Аспекти інформаційних 

правовідносин щодо провідних галузей 

права: конституційного, цивільного, 

адміністративного, кримінального. 

3. Види суб’єктів інформаційних 

правовідносин за правовим статусом. 

1.  Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12 

2. Інформаційне право України : навчальний 

посібник / А. М.Куліш, Т.А.Кобзєва, 

В.С.Шапіро. Суми: Сумський державний 

університет, 2016. 108 с. 

3. Кормич Б. А. Інформаційне право : 

підручник для студентів вузів / Б. А. 

Кормич. Х. : Бурун і К, 2011. 334 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Завдання для самостійної роботи: 

1. Створити презентацію на тему 

"Інститути інформаційного права" та 

розкрити їх загальну характеристику. 

Мінімальний обсяг - 10 слайдів. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Зайцева-Калаур І. В. Інформаційне право. 

Практикум: навчально-методичні 

матеріали. Тернопіль, 2017. 55 с 

 

Тема № 3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими 

інформаційних ресурсів. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та сутність об’єктів 

інформаційних правовідносин, їх види. 

2. Право власності на інформацію. 

3. Класифікація інформації за правовим 

режимом доступу. 

4. Поняття та сутність інформаційних 

ресурсів. 

1.  Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Тарасенко Р. В. Інформаційне право: 

навч-метод. Посібник. Луганськ: Луган. 

держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка.– 

2010 . 512 с. 

3. Марущак А. І. Інформаційне право 

України : підручник для студентів вузів / А. 

І. Марущак. К. : Дакор, 2011. 451 с 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Інформація як основний об’єкт 

інформаційних правовідносин. 

2. Підстави виникнення права власності на 

інформацію. 

3. Державна інформаційна політика як 

об’єкт правовідносин. 

4. Інформаційна культура як об’єкт 

правовідносин. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Марущак А.І Інформаційне право 

України: Підручник. К.: Дакор, 2011. 456 с. 

3. Основи інформаційного права України : 

навчальний посібник для студентів вузів / 

ред. М. Я. Швець. К. : Знання, 2009. 414 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Баранов О. Право власності на 

інформацію //Правова інформатика. 2008. №. 

1. С. 17. 

3. Цимбалюк В. С. Інформаційне право : 

основи теорії і практики : монографія / В. С. 

Цимбалюк. К. : Освіта України, 2010. 389 с. 

 

Тема № 4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до інформації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Поняття доступу громадян до інформації. 

2. Міжнародно-правові гарантії реалізації 

права на доступ до інформації. 

3. Національне законодавство, що регулює 

порядок доступу до інформації.  

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Про державну таємницю: Закон України 

від 21 січня 1994 року № 3855- XII // 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 

16. Ст. 93. 

3. Бачило І. Інформаційне право як запорука 

інноваційного розвитку нації / І. Бачило, О. 

Соснін // ВІЧЕ. 2012. № 1. С. 12-14. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Право на звернення щодо надання 

інформації. 

2. Доступ до правової інформації. 

3. Доступ до екологічної інформації. 

4. Інформаційні права громадян як суб’єктів 

виборчого процесу. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Тунік А. Персональні дані, інформація 

про особу, конфіденційна інформація про 

особу: аспекти співвідношення / А. Тунік // 

Підприємництво, господарство і право. 2012. 

№ 5. С. 50-54. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготувати доповіді відповідно до теми 

заняття (тривалість 3-5 хв).  

2. Викладіть етимологію терміну 

«інформаційно-комунікаційні технології». 

Вимоги: не менш ніж 5 визначень; наявність 

посилання на джерела. (Виконати в зошиті та 

представити на семінарському занятті; вміти 

аналізувати визначення). 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Рудник Л. І. Право на доступ до 

інформації. К.,2015. 20 с. 

3. Горбатюк В. В., Горбатюк С. Є. Доступ 

громадян до інформації: конституційно-

правовий аспект //Державне управління: 

теорія та практика. 2012. №. 2. 

 

Тема № 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Інформаційний запит та звернення 

громадян. 

2. Правові підстави відмови громадянам у 

доступі до інформації. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Паліюк В. П. Доступ до публічної 

інформації в практиці Європейського суду з 

прав людини. В кн. : Правове життя сучасної 

України : матеріали Міжнародної наукової 

конференції професорсько-викладацького 

складу, 20-21 травня 2011 р., м. Одеса. Т. 2 / 

Національний університет «Одеська 

юридична академія». О. : Фенікс, 2011. 478 с. 

3. Паліюк В. П. Загальні питання щодо 

поняття принципів забезпечення доступу до 

публічної інформації. В кн.: «Верховенство 

права та правова держава»: матеріали 

міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Ужгород, 2013 р. Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2013. 204 с. 

4. Мосенко Ю. Щодо питання основних 

засад державної інформаційної політики 

України // Господарство, підприємництво і 

право. 2009. № 10. С. 20–23. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Порядок надання інформації за запитами, 

усними та письмовими зверненнями 

громадян. 

2. Плата за послуги з надання інформації. 

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

щодо порушення права громадян на доступ 

до інформації. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Закон України Про доступ до публічної 

інформації //Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. №. 32. С. 2939-17. 

3. Нестеренко О. Коментар розділу І Закону 

України від 13 січня 2011 р. «Про доступ до 

публічної інформації». В кн.: Науково-

практичний коментар до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». К., 

2012. 335 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Завдання для самостійної роботи:  

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Закон України Про доступ до публічної 

інформації //Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 2011. №. 32. С. 2939-17. 

3. Наливайко Л. Р., Вітвіцький С. С. Право 

на доступ до публічної інформації в 

контексті контролю громадян за діяльністю 

держави //Право і суспільство. 2014. №. 2. С. 

28-33. 

 

Тема № 6. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у 

сфері інформаційних відносин. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття державного управління у сфері 

інформаційних відносин. 

2. Органи державного управління у сфері 

інформаційних відносин. 

3. Загальні напрями державної 

інформаційної політики України. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Інформаційне право України : навчальний 

посібник / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. 

Шапіро. Суми: Сумський державний 

університет, 2016. 108 с. 

3. Грицій І.О. Інформаційне право. 

Конспект лекцій. Дніпро. 2016. 123 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Суть, цілі та об’єкти державного 

управління у сфері інформаційних відносин. 

2.  Повноваження органів державного 

управління у сфері інформаційних відносин.  

3. Конституційне визначення функцій 

держави в суспільних інформаційних 

відносинах. 

 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Цимбалюк В. С. Інформаційне право 

(основи теорії і практики) : [монограф.] К : 

Освіта України, 2010. 388 с. 

3. Основи інформаційного права: 

навчальний посібник / укл. Л.В. Борець, 

А.Ю. Нашинець-Наумова; за ред. І.П. 

Голосніченка. К.: Видво «Сталь».2015.-98 с 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте відповідь на наступні питання: 

1) Державна політика в таких сферах, як 

правове регулювання діяльності засобів 

масової інформації, створення 

інформаційних систем та інформаційних 

технологій, інформаційної безпеки, 

бібліотечної справи. 

2) Адміністративно-правове 

регулювання діяльності державних 

організаційних структур, які здійснюють 

функцію організації інформаційних відносин. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Яременко О. І. Інформаційні відносини 

як предмет правового регулювання: 

теоретичний аспект //Вісник Хмельницького 

інституту регіонального управління та права. 

2004. №. 1-2. С. 156-161. 

3. Інформаційне право України: Навч. 

посіб. К. : МАУП, 2006. 144 с. Бібліогр. : с. 

132–143. 

 

Тема № 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.  Поняття національних інтересів та 

національної безпеки. 

2. Компетенція державних органів влади в 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12 

2. Василюк В.Я. Інформаційна безпека 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


Конституції України щодо регулювання та 

захисту інформаційних відносин в 

Українській державі.  

3. Напрями державної політики у сфері 

інформаційної безпеки. 

4. Правові аспекти захисту інформації в 

автоматизованих системах. 

держави: курс лекцій / В.Я. Василюк, 

С.О. Климчук. К.: КНТ, Видавничий дім 

«Скіф», 2013.136 с 

3. Юдін O.K., Богуш В.М. Інформаційна 

безпека держави: Навч. посібник. .: 

Консул, 2013. 576 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття та правові засади 

інформаційної безпеки України.  
2. Визначення компетенції державних 

органів влади в Конституції України щодо 

регулювання та захисту інформаційних 

відносин в Українській державі.  

3. Інформаційна безпека людини й 

суспільства. 
4. Міжнародно-правові основи 

інформаційної безпеки. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12 

2. Правові основи інформаційної діяльності: 

Навч. посібник / С.Ф. Гуцу. X.: Нац. 

Аерокосм. Ун-т «Харк. авіац. ін.-т», 2012. 

48 с. 

3. Вавринчук М.П. Інформаційна безпека 

держави / Правові засади організації та 

здійснення публічної влади: зб. тез II 

Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 

Хмельницький : ХУУП, 2019. С. 37-40.  

Завдання для самостійної роботи: 

Розкрийте сутність наступних 

конституційних визначень: 

- 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. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2.  Нашинець-Наумова А.Ю. Інформаційна 

безпека як складова частина національної 

безпеки України / Підприємництво, 

господарство і право. № 8. 2013. С.63-67. 

3.  Крюков О. І. Інформаційна безпека 

держави в умовах глобалізації //Державне 

будівництво. 2007. №. 2. 

4.  Боднар І. Р. Інформаційна безпека як 

основа національної безпеки //Mechanism of 

Economic Regulation. 2014. №. 1. С. 68-75. 

 

Тема № 8. Міжнародне інформаційне право 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та сутність міжнародного 

інформаційного права. 

2. Суб’єкти міжнародного інформаційного 

права.  

3. Об’єкти міжнародного інформаційного 

права.  

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Зайцева-Калаур І. В. Інформаційне право. 

Практикум: навчально-методичні 

матеріали. Тернопіль, 2017 55 с. 

3. Міжнародне інформаційне право: навч. 

посіб. / О. М. Кісілевич-Чорнойван. К.: 

ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. 160 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Принципи міжнародного інформаційного 

права. 

2. Міжнародна інформаційна діяльність: 

публічно-правовий та приватноправовий 

аспекти.  

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Цимбалюк В. С. Структуризація 

міжнародного інформаційного права у 

правознавстві //Правова інформатика. 2009. 

№. 2. С. 22. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


3. Міжнародні договори в сфері 

інформаційних правовідносин. 

3. Пазюк А. В. Міжнародне інформаційне 

право: теорія і практика: монографія; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. 

Дніпропетровськ: Середняк Т. К., 2015. 446  

Завдання для самостійної роботи: 

Виразіть свою думку щодо впливу 

міжнародного права на формування 

інформаційного права України. 

Та визначте за якими напрямками 

Співробітництво України з іншими 

державами, зарубіжними і міжнародними 

організаціями в галузі інформації, 

інформаційних відносинах. 

Відповідь свою обґрунтуйте відповідно до 

нормативно-правових актів та міжнародних 

договорів. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 

2. Тунік А. Міжнародно-правові стандарти 

захисту інформації про особу: стан і 

перспективи / Підприємництво, господарство 

і право. 2012. № 1. С. 131-134. 

3. Забара І. М. Міжнародно–правове 

регулювання поширення інформації: 

теоретичні і практичні аспекти / Форум 

права. 2012. № 4. С. 362–366. 

 

Тема № 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 

масової інформації. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Гарантії свободи масової інформації за 

Конституцією України.  
2. Правовий статус журналіста. 
3. Міждержавне співробітництво у сфері 

масової інформації.  

4. Державна підтримка засобів масової 

інформації в Україні. 

1. 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.  

2. 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-

п#Text  

3. Почепцов Г. Г. Інформаційна політика 

: навчальний посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. 

Чукут.  К. : Знання, 2006.  663 с 

4. Основи інформаційного права України 

: навчальний посібник для студентів вузів / 

ред. М. Я. Швець. К. : Знання, 2009. 414 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Організація діяльності засобів масової 

інформації. 

2. Відповідальність за порушення 

законодавства про засоби масової інформації. 

3. Опублікування в засобах масової 

інформації нормативних правових актів. 

4. Права і обов’язки телерадіоорганізацій, їх 

працівників, телеглядачів і радіослухачів.  

 

1. 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.  

2. 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. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-п#Text


п#Text  

Завдання для самостійної роботи: 

Вирішіть задачу: 

      Хімічне підприємство, що розміщене в 

межах міста зазнало аваріїї із викидом 

шкідливих речовин в атмосферу. 

      Міська адміністрація вжила всіх 

необхідних заходів задля того, щоб небажана 

інформація не була проголошена. Одним із 

заходів була заборона передачі будь-якої 

інформації будь-яким ЗМІ про масштаби 

аварії та відомості, що стосуються життя 

населених пунктів, які входять в зону 

досяжності поширення шкідливих речовин.  

      Чи мала право адміністрація так 

вчиняти? Відповідь обгрунтуйте. 

1. Марущак А. І. Інформаційне право 

України : підручник для 

студентів вузів / А. І. Марущак. К. : Дакор, 

2011.  451 с. 

4. Маштак К. Нормативно-правове 

регулювання забезпечення права на доступ 

до публічної інформації / К. Маштак // 

Підприємництво, господарство і право.  

2012. № 4. С. 81-84 

 

Тема № 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері 

інтелектуальної власності та у науково-технічній сфері. Комерційна таємниця. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Основні джерела права інтелектуальної 

власності.  

2. Особливості регулювання інформаційних 

відносин інститутом патентного права. 

3. Регулювання інформаційних відносин у 

сфері інтелектуальної власності в Україні. 

4. Договірне право в інформаційних 

відносинах.  

5. Поняття та ознаки науково-технічної 

інформації. 

1. Про перелік відомостей, що не 

становлять комерційної таємниці, 

Постанова КМУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-

%D0%BF#Text  

2. Радутний О.Е. Кримінальна 

відповідальність за незаконне збирання, 

використання та розголошення відомостей, 

що становлять комерційну таємницю 

(аналіз складів злочинів). Автореф. дис. ... 

канд. юр. наук: 12.00.08 / Національна 

юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого.  Харків, 2002.  15 с. 

3. Самойлова О.С. Кримінально_правова 

характеристика передачі або збирання 

відомостей, що становлять конфіденційну 

інформацію, яка є власністю держави: дис. 

… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Самойлова 

О.С.  К., 2006.  18 с 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Правове регулювання інформаційних 

відносин при виробництві та поширенні 

надбань науки, літератури й мистецтва. 

2. Правове регулювання відносин, 

пов’язаних з творчою діяльністю.  

3. Науково-технічна інформація та її роль у 

проведенні наукових досліджень. 

1. Про підприємства в Україні, Закон 

України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-

12#Text  

2. Стенюков М.В. ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ з 

діловодства (керівництво до складання)  

М.: "Видавництво ПРІОР", 2002. 144 с. 

3. Носік Ю.В. Юридичне значення ознак 

комерційної таємниці// Приватно-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-п#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/611-93-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-12#Text


правовий метод регулювання суспільних 

відносин: стан та перспективи розвитку: 

Збірник тез Міжнародної наукової 

конференції студентів та аспірантів (25-

26 листопада 2005 року).  Київ 

Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління 

та права, 2005. 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Чікін С., Черненко В. Комерційна 

таємниця як об’єкт управління на 

підприємстві / С. Чікін, В. Черненко // 

Теорія і практика інтелектуальної 

власності.  2011. №4. 56-61. 

2. Шлапаченко В. М. Шляхи удосконалення 

нормативно-правового визначення 

державної таємниці / В.М. Шлапченко // 

Інформаційна безпека людини, 

суспільства, держави. 2013. №3 (13). С. 

41-43. 

3. Харченко В. Комерційна таємниця: 

проблеми охорони за кримінальним 

законодавством України та напрямки її 

вдосконалення / В. Харченко // Теорія і 

практика інтелектуальної власності.  

2008. № 6. С.42- 53. 

 

Тема № 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття інформації з обмеженим 

доступом. 

2. Види інформації з обмеженим доступом. 

3. Суб’єкти й об’єкти інформаційних 

правовідносин у сфері державної таємниці. 

4. Поняття захищуваної інформації та її 

ознаки. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12   

2. Закон України "Про державну таємницю" 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-

12  

3. Кормич Б. А. Інформаційне право : 

підручник для студентів вузів / Б. А. 

Кормич. Х. : Бурун і К, 2011. 334 с.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Місце інформації з обмеженим доступом у 

діяльності органів державної влади України. 

2. Особливості інформаційних 

правовідносин, що виникають в 

інформаційній сфері відносно інформації, яка 

становить державну таємницю. 

3. Об’єкти захисту інформації. 

1. Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12   

2. Закон України "Про державну таємницю" 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-

12  

3. Маштак К. Нормативно-правове 

регулювання забезпечення права на 

доступ до публічної інформації / К. 

Маштак // Підприємництво, 

господарство і право. 2012.  № 4. С. 81-

84.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12


Завдання для самостійної роботи: 

Надайте розгорнуту відповідь на питання 

у вигляді таблиці: 

Перелік відомостей, що становлять державну 

таємницю в Україні, і відомостей, що не 

можуть вважатись державною таємницею. 

Зарахування відомостей до державної 

таємниці та їх засекречення.  

1.  Закон України "Про інформацію" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-

12    

2. Закон України "Про державну 

таємницю" URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-

12  

 

Тема № 12. Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Суб’єкти й об’єкти інформаційних 

правовідносин у сфері персональних даних. 

2. Правові засади роботи з персональними 

даними. 

3. Державне регулювання роботи з 

персональними даними. 

4. Досвід ЄС у регулюванні захисту 

персональних даних. 

1. Селезньова О. Інформаційне 

законодавство України: перспектива 

кодифікації / О. Селезньова // 

Підприємництво, господарство і право.  

2012. № 5.  С. 37-40.  

2. Наказ Про затвердження Порядку 

обробки та захисту персональних даних, 

володільцем яких є Міністерство 

цифрової трансформації України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-

20#Text  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Виникнення й розвиток концепції права на 

приватність. 

2. Права суб’єкта персональних даних. 

3. Права й обов’язки власника щодо роботи з 

масивами персональних даних 

1. Тунік А. Персональні дані, інформація про 

особу, конфіденційна інформація про особу: 

аспекти співвідношення / А. Тунік // 

Підприємництво, господарство і право.  

2012.  № 5.  С. 50-54. 

2. Наказ Про затвердження Порядку обробки 

та захисту персональних даних, володільцем 

яких є Міністерство цифрової трансформації 

України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-

20#Text 

3. Закон України «Про захист персональних 

даних» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-

17#Text 
Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповідь на питання: 

1) Особливості інформаційних 

правовідносин, що виникають при 

виробництві, передачі й споживанні 

персональних даних. 

 (Виконати в зошиті та представити на 

семінарському занятті; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, відповідь на одне 

питання  обсягом до 1 стор. тексту) 

1. Наказ Про затвердження Порядку обробки 

та захисту персональних даних, володільцем 

яких є Міністерство цифрової трансформації 

України 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-

20#Text 

2. Закон України «Про захист персональних 

даних» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-

17#Text  

 

Тема № 13. Правове регулювання бібліотечної та архівної справи 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0495-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text


Лекція (2 год.): 

1. Правові основи бібліотечної справи. 

2. Правове регулювання архівної справи. 

3. Суб’єкти правових відносин у галузі 

архівної справи. 

 

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: 

Закон України від 27 січня 1995 року // 

Відомості Верховної Ради України.  1995.  № 

7. Ст. 45.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

%D0%B2%D1%80#Text  

1. 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.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Правовий режим архівів. 

2. Комплектування, зберігання та облік 

архівних фондів. 

3. Порядок доступу до інформації в 

архівних фондах. 

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: 

Закон України від 27 січня 1995 року // 

Відомості Верховної Ради України. 1995.  

№ 7. Ст. 45. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

%D0%B2%D1%80#Text  

2. Марущак А. І. Інформаційне право: 

доступ до інформації : навч. посіб. / А.І. 

Марущак.  К. : КНТ, 2007.  532 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть приблизний варіант запиту до 

органів державної влади для доступу до 

архівних та бібліотечних документів.  

Поясніть порядок надання доступу до 

архівних та бібліотечних документів. 

1. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон 

України від 27 січня 1995 року // Відомості 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-

%D0%B2%D1%80#Text  

 

 

Тема № 14. Правове регулювання функціонування Інтернет 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Мережа Інтернет: загальна 

характеристика. 

2. Суб’єкти і об’єкти правовідносин, які 

виникають щодо функціонування 

Інтернет. 

3. Правові основи адміністрування домену 

UA. 

4. Національна програма інформатизації. 

1. Закон України "Про телекомунікації" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-

15#Text  

2. Закон України "Про електронні 

документи та електронний 

документообіг" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-

15#Text 

3. Цимбалюк В. С. Інформаційне право : 

основи теорії і практики : монографія / В. 

С. Цимбалюк. К. : Освіта України, 2010. 

389 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1280-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Декларація Ради Європи “Про свободу 

спілкування в Інтернет”. 

2. Електронні документи та електронний 

документообіг. 

3. Національний реєстр електронних 

інформаційних ресурсів. 

1. Декларація Комітету міністрів Ради 

Європи "Про свободу вираження 

поглядів та інформації" від 29.04.1982 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#

Text  

2. Цимбалюк В. С. Інформаційне право : 

основи теорії і практики : монографія / В. 

С. Цимбалюк. К. : Освіта України, 2010. 

389 с.  

3. Про затвердження Положення про 

Національний реєстр електронних 

інформаційних ресурсів URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-

2004-%D0%BF#Text  

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте відповіді на питання: 

 Опишіть основні поняття і принципи, 

пов’язані з функціонуванням Інтернет, 

визначені в національному законодавстві. 

(Виконати в зошиті та представити на 

семінарському занятті; додаткові вимоги: 

відсутність плагіату, відповідь на одне 

питання  обсягом до 1 стор. тексту) 

1. Декларація Комітету міністрів Ради 

Європи "Про свободу вираження поглядів та 

інформації" від 29.04.1982 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#T

ext  

3. Закон України "Про інформацію" 

URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

Варіант 1 

Тестові завдання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/326-2004-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_885#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12


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. 

 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю 
8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

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 

51-100 зараховано 

                                  1-50 не зараховано 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 



індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах 

ЄКТС в ІДГУ» 

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. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 



Вирішення ситуаційних задач  5 

Презентація 5 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Основи фінансового права  є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 

якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання вирішення ситуаційних задач здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

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. 

21. Правове регулювання засобів телекомунікації 

22. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет 

23. Правове регулювання діяльності друкованих ЗМІ та інформаційних 

агентств 

24. Правове регулювання діяльності електронних ЗМІ 

25. Правове регулювання бібліотечної та архівної справи 

26. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності 

 



Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 теоретичне питання складає 8 балів, 5 

правильно вирішених тестових завдань оцінюються як 6 балів. Загальна кількість балів 

може складати 30 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

Викладач                   __________________                   Ховпун О.С. 

                                                            

Затверджено на засіданні кафедри права і соціальної роботи протокол № 7 від «11» 

січня 2023 р. 

 

Завідувач кафедри           __________________            Метіль А.С. 

 

 


