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ВСТУП 

 

В сучасних умовах роль інформаційних систем в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства є надзвичайно великою. Продовжує формуватися та 

розвиватися інформаційне суспільство, у якому стрімко зростає роль права як 

головного механізму регулювання суспільних і, зокрема, інформаційних відносин. 

Відтак вивчення навчальної дисципліни «Право інформаційних систем» є важливим 

компонентом навчального плану для студентів спеціальності «Право» освітнього 

рівня магістра. Курс спрямований на надання студентам знань з питань правового 

регулювання відносин, що виникають у сфері створення та використання 

інформаційних систем в Україні. Як навчальна дисципліна право інформаційних 

систем – це комплекс знань, що подаються для вивчення теорії і практики 

регулювання суспільних відносин, об’єктом яких є інформаційні системи як 

організаційно впорядковані сукупність документів(масивів документів) і 

інформаційних технологій, у тому числі з використанням засобів обчислювальної 

техніки і зв’язку, що реалізовують інформаційні процеси. 

Предметом навчальної дисципліни «Право інформаційних систем» є 

врегульований нормативними актами комплекс суспільних відносин, об’єктом 

яких є інформаційні системи, у тому числі щодо їх створення, доступу до них, їх 

захисту інформації, регулювання інформаційних відносин щодо інформаційних 

систем тощо. 

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни визначаються її 

комплексним характером, тісним зв’язком з комплексом базових та гуманітарних, 

а також фахових спеціальних дисциплін. Міжгалузевий зв’язок права 

інформаційних систем визначається її перебуванням на межі юриспруденції та 

інформатики, навчальна дисципліна передбачає здобуття студентами не лише і не 

суто юридичних знань, але й набуття досконалого розуміння сутності 

інформаційних процесів, що відбуваються в інформаційних системах та 

потребують нормативно-правового та нормативно-технічного забезпечення 

(розробка, затвердження та введення в дію нормативно-технічних та методичних 

документів, технічних регламентів у сфері створення та використання 

інформаційних систем). 

Право інформаційних систем тісно переплітається з іншими міжгалузевими 

комплексними інститутами: правом власності та його складовою – правом 

інтелектуальної власності; патентним правом на інтелектуальну промислову 

власність; авторським правом тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Модуль 1 – «Загальні засади регулювання інформаційних систем. 

Неелектронні інформаційні системи» – містить питання загальних засад правового 

регулювання суспільних відносин щодо інформаційних систем, що стосуються 

визначення основних понять та категорій інформаційних систем, суб’єктів та 

об’єктів правовідносин щодо інформаційних систем, принципів відносин щодо 

інформаційних систем, системи їх правового регулювання; регулювання 

неелектронних інформаційних систем. 
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Модуль 2 – «Особливості правового режиму окремих видів інформаційних 

систем» – включає питання, спрямовані на дослідження окремих визначених та 

структурованих особливих інститутів інформаційних систем, норми яких 

регулюють питання створення та використання певних видів інформаційних 

систем, що характеризуються специфічним правовим режимом. 

Структура навчальної дисципліни «Право інформаційних систем» 

визначається з позицій системного підходу з урахуванням положень, розроблених 

наукою. Обсяг тем для вивчення визначається на основі часу, виділеного для цієї 

дисципліни відповідно до робочого навчального плану. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право інформаційних 

систем» є засвоєння основних положень правового регулювання інформаційних 

відносин щодо інформаційних систем, з’ясування основних прав та обов’язків 

учасників відносин щодо інформаційних відносин, принципів цих відносин, 

усвідомлення значення норм права, що регулюють створення, використання 

поширення інформаційних систем, нерозривний зв’язок норм права з їх 

практичним застосуванням відповідними органами. 

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Право 

інформаційних систем» є: 
– ознайомлення з найважливішими джерелами нормативного регулювання 

відносин щодо інформаційних систем, зокрема – технічними регламентами; 

– засвоєння принципів функціонування інформаційних систем, вміння 

використовувати їх зміст при вирішенні конкретних завдань; 

– набуття досвіду роботи з відповідними інформаційними системами; 

– формування правової культури у сфері створення та використання 

інформаційних систем. 

Завдання вивчення права інформаційних систем визначаються його 

специфічним значенням у процесі підготовки фахівців спеціальності «Право». 

Наголос робиться на здобутті студентами узагальнених, систематизованих знань 

та вмінь, необхідних у їх майбутній практичній діяльності за фахом. 

Опанування курсу повинно надати можливість студентам зорієнтуватися у 

масиві інформаційних систем у разі виникнення відповідної потреби. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті 

вивчення дисципліни «Право інформаційних систем» студенти повинні: 

знати: 

– основні види інформаційних систем та принципи їх правового регулювання, 

загальні засади державної політики щодо їх створення та функціонування; 

– основні нормативно-правові акти та їх положення, якими вона регламентується; 

– основні види діяльності щодо створення та використання інформаційних 

систем, загальні засади їх нормативного регулювання; 

– основні права та обов’язки учасників відносин щодо інформаційних систем, 

зокрема права та обов’язки громадян та юридичних осіб приватного права в 

сфері створення та використання інформаційних систем. 

уміти: 
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– орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють відносини 

щодо інформаційних систем, правильно визначати нормативні акти і 

положення, що підлягають застосуванню у конкретній ситуації; 

– застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання, користуватися 

основними інформаційними системами. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 години, 3,5 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 Загальні засади регулювання інформаційних систем. 

Неелектронні інформаційні системи 

 

Тема 1. Поняття та передумови формування права інформаційних 

систем, його джерела. 

Поняття та сутність інформаційної системи. Історія виникнення та розвитку 

інформаційних систем. 

Роль інформаційних систем для процесу становлення інформаційного 

суспільства в Україні. Поняття, сутність та співвідношення категорій 

«інформаційне суспільство», «кіберцивілізація», «комп’ютеризація» та 

«інформатизація». Взаємозв’язок інформатики та права, їх роль для створення та 

унормування відносин щодо інформаційних систем. 

Поняття, зміст та сутність права інформаційних систем. Його місце в 

системі права України. Право інформаційних систем як навчальна дисципліна. 

Види соціальних норм, що регулюють відносини щодо інформаційних 

систем. Правові норми, що регулюють відносини щодо інформаційних систем. 

Місце і роль технічних норм у регулюванні інформаційних систем та відносин 

щодо них (технічні стандарти, регламенти, рекомендації, положення тощо). 

Джерела права інформаційних систем: загальна характеристика. Види джерел 

права інформаційних систем. Структура законодавства, що врегульовує відносини 

щодо інформаційних систем. Види актів права інформаційних систем. 

Законодавство, що регламентує процеси обігу інформації загалом та в окремих 

сферах. Законодавство про створення 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 

бібліотечну справу, архівні фонди та архіви. 

Джерела технічних та інших соціальних норм, що регулюють інформаційні 

системи та відносини щодо їх створення, використання та обігу. 

 

Тема 2. Використання сучасних інформаційних технологій для поуку та 

обробки правової інформації. Поняття, сутність та види інформаційних 

систем. 

Основні інформаційні технології, що застосовуються на персональному 

комп’ютері та у інформаційних мережах. Інформаційні технології глобальних 

інформаційних мереж. Нормативно-правове регулювання інформаційних 

технологій в Україні, у теорії та практиці міжнародного права. Основні 

інформаційні ресурси правової інформації. 

Поняття та сутність об’єктів правовідносин щодо інформаційних систем, їх 

види. Інформація як основний об’єкт інформаційних правовідносин. Загальні та 

юридичні властивості інформації. 
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Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», «знання», 

«таємниця» та інших у відносинах щодо інформаційних систем. Особливості 

застосування їх у нормативних актах суб’єктами правотворчості в Україні. Види 

інформації за галузями застосування, її зміст. Зміст категорії «документ» в 

інформаційних відносинах. 

Поняття та сутність інформаційних ресурсів. Поняття та сутність 

інформаційної системи. Види інформаційних систем. Неелектронні та електронні 

інформаційні системи. Прості та складені інформаційні продукти. Бази даних та 

знань як об’єкти правовідносин. Інші класифікації інформаційних систем та 

інформаційних продуктів. 

Загальних огляд основних інформаційних систем, що використовуються у 

професійній діяльності юриста. 

 

Тема 3. Державна політика у сфері формування та розвитку 

інформаційного суспільства та використання інформаційних систем і 

технологій. 

Загальні напрями державної інформаційної політики України та місце у ній 

державної політики формування та розвитку інформаційного суспільства. 

Державна політика щодо створення та використання інформаційних систем і 

технологій в Україні. Державна політика у сфері інформаційної безпеки. 

Органи державного управління у сфері інформаційних відносин щодо 

інформаційних систем і технологій. Повноваження органів державного 

управління у сфері інформаційних відносин щодо інформаційних систем і 

технологій. Органи що виробляють та реалізують інформаційну політику. 

Система державних органів влади, які здійснюють державну політику щодо 

регулювання відносин щодо інформаційних систем в Україні. Адміністративно-

правове регулювання діяльності державних організаційних структур, які 

здійснюють функцію організації відносин щодо інформаційних систем. Галузеве 

регулювання суспільних інформаційних відносин в Україні. Державне 

підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України. 

Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації 

державної політики щодо формування та розвитку інформаційного суспільства та 

використання інформаційних систем і технологій на сучасному етапі. 

 

Тема 4. Правове забезпечення інформаційної безпеки інформаційних 

систем. Захист інформаційних систем і прав на них. Юридична 

відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних систем. 

Поняття інформаційної безпеки інформаційних систем та джерела її 

правової регламентації. Суб’єкти та об’єкти інформаційної безпеки 

інформаційних систем. Правове становище суб’єктів інформаційної безпеки 

інформаційних систем. 

Основні загрози інформаційним системам і правам на них, їх класифікація. 

Основні завдання захисту інформації в інформаційних системах. 

Особливості організації охорони та захисту інформації в інформаційних 

системах. Правові аспекти охорони та захисту інформаційних систем і прав на 
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них. Технічні засоби охорони та захисту інформаційних систем та їх нормативна 

регламентація. Криптографічний захист інформації. Національна система 

конфіденційного зв’язку. Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України. 

Юридична відповідальність за правопорушення у сфері створення та 

використання інформаційних систем, порушення їх безпеки. 

Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів. Проблеми 

кваліфікації злочинів, які вчиняються за допомогою функціональних 

можливостей комп’ютерної техніки. 

 

Тема 5. Правове регулювання відносин у сфері архівної та бібліотечної 

справи. 

Проблемні питання кваліфікації архівної та бібліотечної діяльності як 

діяльності інформаційних систем. 

Поняття та значення архівної діяльності. Національний архівний фонд 

України. Система архівних установ. Зберігання та користування архівними 

документами. 

Загальні засади бібліотечної справи. Бібліотечна система України. 

Обов’язки та права читачів та бібліотек. 

 

Модуль 2 

Особливості правового режиму окремих видів інформаційних систем 

 

 

Тема 5. Нормативне регулювання створення та використання правових 

інформаційно-пошукових систем. Нормативне регулювання мережі Інтернет 

як інформаційної системи. 

Правові інформаційно-пошукові та консультаційні системи. Ліга 

«ЛІГА:ЗАКОН», «Законодавство України», «Нормативні акти України, (НАУ)», 

«ІНФОДИСК», альтернативні інформаційні системи. Нормативне регулювання їх 

створення та використання. Проблемні питання прав інтелектуальної власності на 

правові інформаційні системи. Мережеві правові інформаційно-пошукові 

системи. Бази даних правової інформації Верховної Ради України. 

Основні поняття і принципи, пов’язані з функціонуванням Інтернет, 

визначені національним законодавством. Суб’єкти і об’єкти правовідносин, які 

виникають щодо функціонування Інтернет. Правові основи адміністрування 

домену «UA». Декларація Ради Європи «Про свободу спілкування в Інтернет». 

Національна програма інформатизації. 

Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів. 

 

Тема 6. Інформаційні системи органів законодавчої та виконавчої 

влади України. Нормативне забезпечення системи електронного діловодства 

в органах влади. 

Основні напрями реалізації проектів з теледемократії. Автоматизовані 

системи інформаційно-технологічного забезпечення діяльності Верховної Ради 
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України: «Контроль проходження законопроектів»; «Проходження 

законопроектів у структурних підрозділах Апарату»; Комп’ютерна технологія 

інтегрованої обробки текстів законопроектів для підготовки до розгляду 

Верховною Радою України («ЗАКОНОТВОРЕЦЬ»); «Автоматизована система 

документообігу»; «Листи та звернення громадян»; «Автоматизована система 

запитів народних депутатів України, доручень Верховної Ради України»; 

«Кадри»; Інформаційно-пошукова система «ЗАКОНОДАВСТВО»; Система 

«Графіт»; Інформаційно-пошукова система «Адміністративно-територіальний 

устрій України». Інформаційно-технічний комплекс «РАДА». 

Електронна інформаційна система «Електронний Уряд». Інформаційно-

аналітична система «Звернення громадян». Автоматизовані інформаційні системи 

у Державній фіскальній службі, державній службі статистики. Автоматизовані 

інформаційні системи у пенсійному фонді, фондах соціального страхування. 

Поняття системи електронного документообігу. Організація електронного 

документообігу в органах державної влади і місцевого самоврядування. Поняття 

та ознаки електронних документів. Суб’єкти електронного документообігу. 

Основні принципи електронного документообігу. Електронний цифровий підпис. 

 

Тема 7. Державна політика щодо побудови системи електронного 

урядування в Україні та її нормативно-правове забезпечення. 

Місце і роль держави в інформаційну епоху. Виникнення концепції 

електронного урядування. Передумови розвитку електронного урядування. Цілі і 

завдання інформатизації державного управління. Еволюція концепції 

електронного урядування. Особливості концепцій і способів реалізації 

електронного урядування у різних країнах світу: спільні ознаки і відмінності. 

Стратегія розвитку електронних державних послуг. 

Законодавчі акти та програмні документи, що регулюють процеси 

інформатизації органів державної влади і управління. Основні поняття. 

Базові принципи електронного урядування у Європейському Союзі. 

Принципи електронної демократії, якості державних послуг, доступу до 

державних послуг, розвиток е-освіченості, приватність і захист даних тощо. 

 

Тема 8. Державна політика у сфері інформаційного забезпечення 

виборчих процесів та опитування громадської думки. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення процесів підготовки та проведення 

виборів і референдумів в Україні. Єдина інформаційно-аналітична система 

«Вибори». Концепція єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори». 

Порядок використання окружними та територіальними виборчими 

комісіями компонентів Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори». 

Веб-відображення Інформаційно-аналітичної системи «Вибори» по різним 

видам виборів та референдумів. Аналіз інформації, що надається для публічного 

доступу з Інформаційно-аналітичної системи «Вибори» 

Державний реєстр виборців. Законодавство України з питань ведення 

Державного реєстру виборців. Закон України «Про Державний реєстр виборців». 



10 

Порядок формування та ведення Державного реєстру виборців. Використання та 

контроль Державного реєстру виборців. 

 

Тема 9. Нормативне забезпечення створення та використання 

інформаційних систем органів юстиції України. Інформаційні системи у 

нотаріальній діяльності. 

Концепція створення єдиної інформаційної системи органів юстиції 

України. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів. Єдиний 

державний реєстр виконавчих проваджень. Спадковий реєстр. Єдиний реєстр 

довіреностей. Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та 

інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності. Єдиний реєстр 

громадських формувань. 

Реєстр спеціальних бланків документів інформаційної системи Міністерства 

юстиції України. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. 

Електронний реєстр апостилів. Реєстр громадських об’єднань. Єдиний реєстр 

нотаріусів. Державний реєстр атестованих судових експертів 

Державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний реєстр 

підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. 

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Державний реєстр обтяжень 

рухомого майна. 

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 

Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону 

України «Про очищення влади». 

Реєстр методик проведення судових експертиз. 

Нормативно правові та нормативно-технічні документи (інструкції, 

методики, регламенти), що регулюють роботу з інформаційними системами 

органів юстиції та нотаріату. 

 

Тема 10. Нормативне забезпечення створення та використання 

інформаційних систем органів внутрішніх справ. 

Інформаційні системи і технології в органах внутрішніх справ України. 

Загальновідомчі та галузеві інформаційні системи органів внутрішніх справ.  

Положення про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів 

внутрішніх справ України. 

Інструкцію з організації функціонування Інтегрованої інформаційно-

пошукової системи органів внутрішніх справ України. Інформаційні підсистеми 

органів внутрішніх справ: «Інтегрований банк даних», «Розшук», «ОДК», 

«Пізнання», «Наркобізнес», «Арсенал», «ОАЗИС». Інформаційно-пошукова 

система за прізвищами та дактилоскопічного обліків криміногенних осіб. 

Інформаційна мережа органів внутрішніх справ України. Електронна пошта 

органів внутрішніх справ України. 
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Тема 11. Нормативне забезпечення інформаційних систем органів 

судової влади, прокуратури, судової експертизи. 

Автоматизована система документообігу суду. Положення про 

автоматизовану систему документообігу суду. 

Єдина судова інформаційна система та її підсистеми: Планування та 

розподіл судових справ; Протоколювання та звукозапис судового процесу; 

Судова практика; Діловодство; Судова статистика; Кадри.; Аналітика; 

Законодавство та право; Фінансовий блок та інші. 

Єдиний державний реєстр судових рішень. Інтернет-портал судової влади. 

Система обліку суддівських кадрів 

Корпоративна інформаційна система органів прокуратури.  

 

 

Тема 12. Інформаційні системи та технології забезпечення діяльності 

суб’єктів господарювання та їх нормативне забезпечення. 

Правове регулювання використання системи електронного документообігу 

на підприємстві. Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх 

підготовки до передавання на архівне зберігання 

Нормативне забезпечення використання електронної звітності суб’єктами 

господарювання. 

Електронні ресурси Міністерства юстиції України для спрощення діяльності 

суб’єктів господарювання в Україні. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

навчальної дисципліни «Право інформаційних систем» є поточний модульний 

контроль (залік). За результатами поточного модульного контролю студент 

отримує до 100 балів за 100-бальною шкалою оцінювання. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Засобами діагностики успішності навчання студентів з дисципліни «Право 

інформаційних систем» є усне опитування та обговорення теоретичних питань на 

семінарських та лекційних заняттях, пакети тестових завдань, ситуаційні завдання 

(кейси) з дисципліни, пакети завдань для модульних контрольних робіт, пакет 

завдань для комплексної контрольної роботи з дисципліни. 


