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ВСТУП
На сучасному етапі розвитку суспільства помітним атрибутом є
зростання значимості інформації в суспільних відносинах. Продовжує
формуватися та розвиватися інформаційне суспільство, в якому
стрімко зростає роль права як головного механізму регулювання
суспільних і, зокрема, інформаційних відносин. Відтак вивчення
навчальної дисципліни «Інформаційне право» є важливим
компонентом навчальної програми для студентів напряму підготовки
6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право». Курс
спрямований на надання студентам знань з питань правового
регулювання відносин, що виникають у сфері формування та обігу
інформації в Україні. Як навчальна дисципліна інформаційне право –
це комплекс знань, що подаються для вивчення теорії і практики
регулювання суспільних відносин, об’єктом яких є інформація
Предметом навчальної дисципліни «Інформаційне право» є
врегульований нормативними актами комплекс суспільних відносин,
об’єктом яких є інформація, у тому числі щодо доступу до інформації,
захисту інформації, регулювання інформаційних відносин у сфері
масової інформації, у сфері державної таємниці, комерційної таємниці
та персональних даних тощо.
Місце навчальної дисципліни в навчальному процесі визначається
її комплексним характером, тісним зв’язком з комплексом базових та
гуманітарних, а також фахових спеціальних дисциплін. Міжгалузевий
зв’язок інформаційного права визначається за юридичною доктриною
поділу права на галузі права як міжгалузевий комплексний інститут
(субінститут) між конституційним, адміністративним, цивільним,
трудовим та кримінальним правом.
Інформаційне право тісно переплітається з іншими міжгалузевими
комплексними інститутами: правом власності та його складовою –
правом
інтелектуальної
власності;
патентним
правом
на
інтелектуальну промислову власність; авторським правом тощо.
Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння основних
положень правового регулювання інформаційних відносин, з’ясування
основних прав та обов’язків учасників інформаційних відносин,
принципів інформаційного права, усвідомлення значення норм права,
що регулюють пошук, одержання, виробництво та поширення
інформації, нерозривний зв’язок норм права з їх практичним
застосуванням відповідними органами.
Завдання вивчення інформаційного права визначаються його
специфічним значенням у процесі підготовки фахівців напряму
підготовки «Правознавство». Наголос робиться на здобутті
студентами узагальнених, систематизованих знань та вмінь,
необхідних у їх майбутній практичній діяльності за фахом.
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Опанування курсу повинно надати можливість студентам
зорієнтуватися у масиві інформаційного законодавства у разі
виникнення відповідної потреби. Таким чином, основні завдання
вивчення навчальної дисципліни передбачають:
– ознайомлення з найважливішими джерелами інформаційного
права;
– засвоєння
принципів
інформаційного
права
і
вміння
використовувати їх зміст при розв’язанні конкретних завдань;
– набуття досвіду роботи з відповідними юридичними документами;
– формування правової культури у сфері інформаційної діяльності.
У результаті вивчення дисципліни «Інформаційне право» студенти
повинні:
знати:
– основні принципи правового регулювання інформаційних
відносин в Україні, загальні засади державної інформаційної
політики;
– принципи інформаційної діяльності в Україні, основні
нормативно-правові акти та їх положення, якими вона
регламентується;
– основні види інформаційної діяльності та загальні засади їх
правового регулювання;
– засади регулювання відносин у сфері діяльності засобів масової
інформації;
– принципи правового регулювання відносин щодо інформації
різних правових режимів (відкритої, державної таємниці,
конфіденційної інформації, комерційної таємниці, персональних
даних);
– основні права та обов’язки учасників інформаційних
правовідносин, зокрема права та обов’язки громадян та
юридичних осіб приватного права в інформаційній сфері.
уміти:
– орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що
регулюють інформаційні відносини в Україні, правильно
визначати нормативні акти і положення, що підлягають
застосуванню у конкретній ситуації;
– застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання.
Структура науки і навчальної дисципліни «Інформаційне право»
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.
Система інформаційного права як науки перебуває у стадії
формування та розвитку. Структурно навчальна дисципліна включає в
себе три модулі:
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Модуль 1 –
«Загальні
засади
правового
регулювання
інформаційних відносин» – становлять питання загальних засад
правового регулювання інформаційних відносин, що стосуються
визначення основних понять та категорій інформаційних
правовідносин, суб’єктів та об’єктів інформаційних правовідносин,
принципів інформаційних правовідносин, системи правового
регулювання інформаційних правовідносин, провідних інститути
інформаційних правовідносин.
Модуль 2 – «Особливості правового режиму окремих видів
інформації» – включає питання, спрямовані на дослідження окремих
визначених та структурованих особливих інститутів інформаційних
правовідносин, норми яких регулюють питання обігу певних видів
інформації, що характеризуються специфічним правовим режимом.
Модуль 3 – «Правове регулювання інформаційних відносин в
окремих сферах діяльності» – складають теми, спрямовані на
опанування правового регулювання окремих видів діяльності,
пов’язаної зі збиранням, обробкою, зберіганням, використанням та
розповсюдженням інформації.
Навчальна
програма
дисципліни
«Інформаційне
право»
затверджена Вченою радою ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі» 16 квітня 2014 р., протокол № 5.
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Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
для студентів напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право» з нормативним та скороченим
термінами навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Навчально-організаційна
структура дисципліни
Кількість кредитів ECTS:
4 кредити
Кількість модулів:
Денна – 3,
Заочна – –
Загальна кількість годин
денна – 144 год.,
заочна – 144 год.
Кількість годин на тиждень:
денна – 9 год./тиждень, у т.ч.
аудиторних – 4 год./тиждень

Характеристика навчальної дисципліни
Нормативна у відповідності до навчального
плану
Семестр: денна – 7-ий, заочна – –
Форма теоретичної та практ-ої підготовки, год.:
теоретична підготовка – 64/14 год., із них:
денна – 34 год. – лекц., 30 год. – семін.;
заочна – 8 год. – лекц., 6 год. – практ.
Самостійна позааудиторна робота, год.:
денна – 56 год.,
заочна – 130 год.
Індивідуальні навчально-дослідні завдання
(проекти), год.:
денна – 24 год. ; заочна – –
Вид контролю:
денна – ПМК; заочна – ПМК

Розділ 2. Розподіл навчального часу з навчальної дисципліни за
семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану
за фахом на навчальний рік
Таблиця 2.1. Розподіл годин з навчальної дисципліни
за семестрами і за видами занять згідно робочого навчального плану
за напрямом підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» /
спеціальності 081 «Право»

лабораторні

30

–

ІІ (VІ) 8

6

–

Екзамен

семінарські

–

ПМК

практичні

34

І (V)

Вид заняття
позааудиторні
разом

лекційні

Семестр

аудиторні

56

+

–

130

+

–

індивідуально- самостійна
консультаробота
тивна робота
студента

Денна форма навчання
64
24
Заочна форма навчання
–
14
–
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Таблиця 2.2. Робочий графік дисципліни «Інформаційне право» на І семестр
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»
Вид навчального заняття
1. Аудиторне – 68 год., у т.ч.:
- лекція – 38 год.
- практичне (семінарське) –
30 год.
2. Самостійна робота студента –
46 год., у т.ч.
- виконання домашніх завдань
- підготовка до практичних
занять
3. Індивідуально-консультативна
робота – 14 год.
4. Проведення модульної
контрольної роботи
4. Форма контролю:
- ПМК
- екзамен

1
6
4

2
4
2

3
4
2

4
4
2

5
4
2

6
4
2

7
4
2

Тижнів, годин
8
9 10 11
4
4
4
4
2
2
2
2

12
4
2

13
4
2

14
4
2

15
4
2

16
2
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2

2
2

+

17
2
2

18
2
2

Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни з розподілом
навчального часу за видами занять
Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни
«Інформаційне право» для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

самостійна робота

1.

3
4
5
6
Модуль 1. Загальна частина
Поняття інформаційного права та
2
–
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
2
2
–
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
2
–
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реаліза2
–
10 2
ції права на доступ до інформації
Правове регулювання доступу до
2
–
–
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
2
–
–
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
2
–
10 2
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
2
2
–
9
72 16 12 –
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
4
–
11 2
масової інформації.

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

7

8

2

4

1

4

2

4

2

4

1

4

1

4

2

4

1
12

4
32

2

3

1
10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
2
–
–
2
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.
Правовий режим інформації з
2
2
–
2
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
2
2
–
2
особу. Захист персональних даних. 9
34 8
8
–
8
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
7
2
2
–
1
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
7
2
2
–
1
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
8
2
2
–
1
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
8
2
2
–
1
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
6
2
2
–
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
36 10 10
4
Загалом
144 34 30
24
Разом із курсу:

10

8
3

3
3
12

2

2

3

3

2
12
56

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни
«Інформаційне право» для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11

самостійна робота

1.

3
4
5
6
Модуль 1. Загальна частина
Поняття інформаційного права та
–
–
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
–
–
–
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
–
–
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реалі–
–
–
зації права на доступ до інформації 10
Правове регулювання доступу до
2
–
–
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
–
–
–
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
–
–
10 –
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
–
–
–
9
72 6
–
–
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
2
11 –
масової інформації.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
–
–
–
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

7

8

–

8

–

2

–

8

–

10

–

5

–

7

–

10

–
–

9
66

–

9

–

7

1
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правовий режим інформації з
2
–
–
–
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
–
–
2
–
особу. Захист персональних даних. 9
36 2
4
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
2
–
7
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
–
–
–
–
7
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
–
–
–
8
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
–
–
–
–
8
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
–
–
6
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
–
–
36 –
2
Загалом
–
–
144 8
6
Разом із курсу:

12

8
7
7
30

5

5

8

8

6
34
130

Таблиця 3.2. Тематичний план навчальної дисципліни
«Інформаційне право» для студентів заочної (дистанційної) форми
навчання ЛЦДН напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»,
6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

13

самостійна робота

1.

3
4
5
6
Модуль 1. Загальна частина
Поняття інформаційного права та
–
–
10 2
його джерела.
Інформаційні правовідносини та їх
–
–
–
9
суб’єкти.
Об’єкти інформаційних
правовідносин. Правові режими
–
–
10 2
інформаційних ресурсів.
Поняття та загальні засади реалі–
–
–
зації права на доступ до інформації 10
Правове регулювання доступу до
2
–
–
7
публічної інформації
Адміністративно-правове
регулювання і державне управління
–
–
–
7
у сфері інформаційних відносин.
Правові засади інформаційної
–
–
10 –
безпеки. Захист інформації.
Міжнародне інформаційне право.
–
–
–
9
72 6
–
–
Загалом
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
2
11 –
масової інформації.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
інтелектуальної власності та у
–
–
–
7
науково-технічній сфері.
Комерційна таємниця.

індивідуальноконсультативна
робота

2

практичні

1

семінарські

Назва розділу, модуля, теми

лекції

№
з/п

Разом

Кількість годин за видами занять
аудиторні
позааудиторні

7

8

–

8

–

2

–

8

–

10

–

5

–

7

–

10

–
–

9
66

–

9

–

7

1
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

2
3
4
5
6
7
Правовий режим інформації з
–
–
–
–
9
обмеженим доступом.
Правовий режим інформації про
–
–
2
–
особу. Захист персональних даних. 9
36 –
4
Загалом
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
2
–
7
рекламної діяльності.
Правове регулювання
електронного документообігу,
–
–
–
–
7
телекомунікацій та віртуального
середовища Інтернет.
Правове регулювання
електронного урядування в
–
–
–
8
Україні.
Відповідальність за
правопорушення у сфері
інформаційних відносин. Захист
–
–
–
–
8
прав фізичних та юридичних осіб
на інформацію.
Правове регулювання
інформаційних відносин у сфері
–
–
–
–
6
видавничої, бібліотечної та
архівної справи.
–
–
36 –
2
Загалом
–
–
144 6
6
Разом із курсу:

14

8
9
7
32

5

5

8

8

6
34
132

Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Інформаційне право»,
яка викладається для студентів денної форми навчання

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Назва модуля (розділу),
теми та питання,
що розглядаються на лекції

Обсяг
годин

1

2

Назва теми семінарського, практичного
або лабораторного заняття

3
Модуль І. Загальна частина
Тема 1. Поняття інформаційного права та його джерела
Теоретичні засади формування
1. Поняття, зміст та сутність інформаційного права.
та становлення інформаційного
2. Суспільні відносини, які регулюються інформаційправа в системі права України.
ним правом. Методи інформаційного права.
Предмет, метод та система
3. Принципи інформаційного права.
інформаційного права.
4. Система інформаційного права. Основні інститути.
2
Принципи інформаційного
5. Загальна характеристика інформаційноправових
права.
норм.
Загальна характеристика дже6. Структура інформаційного законодавства.
рел інформаційного права.
Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти
Поняття, структура, ознаки
1. Поняття, сутність, зміст соціальних
та види інформаційних
інформаційних відносин в юридичному аспекті.
правовідносин.
2. Класифікація інформаційних відносин, їх види.
Цивільно-правові та
3. Учасники (суб’єкти) інформаційних
2
адміністративно-правові
правовідносин, їх класифікація.
аспекти інформаційних
4. Основні інформаційні права та обов’язки людини в
правовідносин.
Україні. (Право на пошук, отримання, поширення

Навчальнометодична
Обсяг література
годин (порядковий
номер за
переліком)
4
5

2

1-53, 54-58, 60,
64, 66, 69, 72,
76, 79, 81, 82,
87, 90, 91, 92,
96, 97

2

1, 3, 29, 43, 44,
54-58, 61, 65,
78, 85, 87, 89,
92, 94, 95, 104

1
2
3
4
5
3. Суб’єкти інформаційних
інформації тощо). Межі інформаційних прав людини
правовідносин, їх
в Україні…)
класифікація.
5. Права та обов’язки інших суб’єктів
4. Основний зміст
інформаційних правовідносин. Інформаційний
інформаційних
суверенітет держави та його гарантії.
правовідносин.
Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів
1. Об’єкти інформаційних
1. Поняття інформації як об’єкта інформаційних
29, 53, 54-58,
правовідносин. Поняття
правовідносин.
82, 85, 87, 92,
інформації.
2. Співвідношення категорій «інформація»,
93, 94, 95, 99,
2. Види інформації.
«відомості», «дані», «знання», «таємниця» та
102, 104, 1063. Джерела інформації.
інших у суспільних правовідносинах. Зміст
107
2
2
категорії «документ» в інформаційних
відносинах.
3. Види інформації.
4. Джерела інформації.
5. Правовий статус інформації про фізичну особу.
Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до інформації.
1. Поняття доступу громадян до
1. Поняття доступу громадян до інформації, його
1, 3, 18, 27, 29,
інформації, його зв’язок з
зв’язок з інститутом свободи слова.
34, 53, 54-58,
інститутом свободи слова.
2. Міжнародно-правові гарантії реалізації права
65, 75, 76, 82,
2. Міжнародно-правові гарантії
громадян на інформацію та на доступ до інформації
83, 87, 94, 102,
реалізації права громадян на
3. Національне законодавство, що гарантує право
103, 104
інформацію та на доступ до
–
громадян на доступ до інформації.
2
інформації
4. Основні принципи здійснення доступу до інформації.
3. Національне законодавство,
5. Інформаційний запит та звернення громадян.
що гарантує право громадян
6. Особливості реалізації права на доступ до
на доступ до інформації.
інформації різних видів (до правової інформації,
4. Основні принципи
екологічної інформації тощо).
16

5.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

1
2
3
4
5
здійснення доступу до
інформації.
Особливості реалізації права
на доступ до інформації
різних видів (до правової
інформації, екологічної
інформації тощо).
Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації.
Доступ до публічної
4, 8, 13, 14, 29,
інформації.
44, 62, 70, 71,
Плата за послуги з надання
75, 82, 87, 88,
публічної інформації.
94, 102
Правові підстави відмови
громадянам у доступі до
–
–
2
публічної інформації.
Оскарження рішень, дій чи
бездіяльності щодо порушення
права громадян на доступ до
публічної інформації.
Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері інформаційних відносин.
Концепція державної
1. Зміст поняття «інформатизація». Національна
4, 8, 13, 14, 29,
інформаційної політики.
програма інформатизації.
44, 62, 70, 71,
Державне управління
2. Концепція національної програми інформатизації.
75, 82, 87, 88,
національними
3. Основні напрями інформатизації в Україні.
94, 102
інформаційними ресурсами.
4. Інформатизація та державна інформаційна
2
2
Правовий статус державних
політика. Правові засади державно
органів в інформаційній
інформаційної політики.
галузі.
5. Заходи щодо реалізації державної інформаційної
політики для прискорення розвитку
17

1

1.
2.
3.

1.

2.

2

3
інформаційного суспільства в Україні.
6. Правовий статус державних органів в
інформаційній галузі.
Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації
Поняття та види
1. Історія формування категорій “національна
інформаційної безпеки. Її
безпека” та “національні інтереси”.
сутність.
2. Поняття і правові основи інформаційної безпеки
Основні види загроз безпеці
України.
суб’єктів інформаційних
3. Основні напрями державної політики
правовідносин.
інформаційної безпеки.
Правові аспекти захисту
4. Інституціональний механізм інформаційної безпеки.
2
інформації. Особливості
5. Міжнародно-правові засади інформаційної
захисту інформації в
безпеки. Види загроз безпеці суб’єктів
автоматизованих системах.
інформаційних правовідносин.
6. Організаційні та правові засоби захисту
інформації. Правові аспекти захисту інформації в
автоматизованих системах.
Тема 8. Міжнародне інформаційне право
Принципи міжнародного
1. Принципи міжнародного інформаційного права.
інформаційного права. Вплив
Вплив міжнародного права на формування
міжнародного права на
інформаційного права України.
формування інформаційного
2. Міжнародне співробітництво у сфері
права України.
інформаційних відносин. Міжнародні договори в
Міжнародне співробітництво
2
сфері інформаційних правовідносин.
у сфері інформаційних
3. Міжнародна діяльність України в галузі захисту
відносин. Міжнародні
інформації.
договори в сфері
4. Окремі аспекти правового регулювання
інформаційних
суспільних інформаційних відносин у
правовідносин.
західноєвропейських країнах та США.
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4

5

7, 8, 13, 17, 25,
29, 33, 39, 42,
46, 73, 74, 82,
84, 87, 92, 94,
97, 98, 102
2

29, 47, 59, 77,
81, 82, 87, 92,
94, 98, 102
2

3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1
Міжнародна діяльність
України в галузі захисту
інформації.

2

3

4

5

Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації
Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації
Масова інформація і засоби її
1. Друковані засоби масової інформації (преса) в
4, 5, 6, 11, 12,
поширення. Поняття і види
Україні та їх правовий статус.
19, 24, 26, 28,
засобів масової інформації.
2. Процедура реєстрації друкованих засобів масової
29, 37, 40, 45,
Правовий статус засобів
інформації в Україні.
49, 50, 52, 63,
масової інформації як
3. Правові основи редакційно-видавничої та іншої
77, 78, 82, 87,
суб’єктів інформаційної
інформаційної діяльності преси в Україні.
94, 102
діяльності.
4. Особливості правового становища інтернет-видань.
2
4
Правові основи редакційно5. Правовий статус інформаційних агентств.
видавничої та іншої
6. Правове регулювання телебачення і
інформаційної діяльності
радіомовлення в Україні.
преси в Україні.
7. Державна підтримка засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів.
8. Правове регулювання кінематографії,
розповсюдження і демонстрування фільмів.
Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної власності та у науковотехнічній сфері
Основні джерела права
1. Інформація як об’єкт майнових прав.
34, 76, 82, 87,
інтелектуальної власності.
Застосування норм зобов’язального права в
92, 94, 100,
Регулювання інформаційних
регулюванні інформаційних відносин.
101, 102, 106,
2
–
відносин інститутом
2. Правове регулювання відносин, пов’язаних з
107
авторського права.
творчою діяльністю.
Поняття й ознаки науково3. Особливості регулювання інформаційних
19

1
технічної інформації,
проблеми її захисту.

1.
2.
3.

4.

1.

2

3
4
відносин інститутом патентного права. Ноу-хау.
4. Правове регулювання інформаційних відносин
при виробництві й поширенні програм для ЕОМ
та баз даних.
5. Договірне право у регулюванні інформаційних
відносин.
Тема 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом
Поняття та види інформації з
1. Поняття та види інформації з обмеженим доступом
обмеженим доступом
2. Правовий режим державної таємниці.
Правовий режим державної
3. Поняття конфіденційної інформації. Конфіденційна
таємниці.
інформація, що знаходиться у власності держави.
Склад і принципи формування
4. Банківська таємниця та інші види професійної
відомостей, що становлять
таємниці.
державну таємницю.
2
2
Віднесення відомостей до
державної таємниці.
Поняття та ознаки професійної
таємниці. Види професійних
таємниць. Банківська
таємниця
Тема 12. Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних
Виникнення й розвиток
1. Виникнення й розвиток концепції права на
концепції права на
приватність. Особливості інформаційних
приватність. Особливості
правовідносин, що виникають при виробництві,
інформаційних правовідносин,
передачі й споживанні персональних даних.
2
2
що виникають при
2. Правові засади роботи з персональними даними.
виробництві, передачі й
Права суб’єкта персональних даних. Права й
споживанні персональних
обов’язки власника щодо роботи з масивами
даних.
персональних даних.
20

5

8, 13, 16, 38,
82, 87, 89, 92,
93, 94, 98, 99,
102, 105

8, 13, 16, 38,
82, 87, 89, 92,
93, 94, 98, 99,
102, 105

1
2. Правові засади роботи з
персональними даними. Права
суб’єкта персональних даних.
Права й обов’язки власника
щодо роботи з масивами
персональних даних.
3. Державне регулювання роботи
з персональними даними.
Захист фізичних осіб щодо
автоматизованого
опрацювання персональних
даних.

1.

2.
3.

1.

2

3
3. Державне регулювання роботи з персональними
даними. Захист фізичних осіб щодо
автоматизованого опрацювання персональних
даних.

4

5

Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин в окремих сферах діяльності
Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері рекламної діяльності
Загальна характеристика
1. Загальна характеристика законодавства, що
48, 82, 87, 94,
законодавства, що регулює
регулює інформаційні відносини у сфері реклами.
102
інформаційні відносини у
2. Загальні вимоги до реклами.
сфері реклами.
3. Особливості рекламування окремих видів товарів.
Загальні вимоги до реклами.
2
4. Контроль за дотриманням законодавства про
2
Особливості рекламування
рекламу.
окремих видів товарів.
Контроль за дотриманням
законодавства про рекламу.
Тема 14. Правове регулювання електронного документообігу, телекомунікацій
та віртуального середовища Інтернет
Законодавство України про
1. Правове регулювання використання радіочастот
20, 21, 22, 45,
телекомунікації, державне
та регулювання ринку телекомункацій в Україні.
47, 51, 68, 82,
2
2
регулювання у сфері
2. Національна комісія, що здійснює державне
84, 87, 92, 94,
21

2.

3.

1.
2.
3.

4.

1.

1
2
3
4
телекомункацій.
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Поняття та ознаки
3. Суб’єкти електронного документообігу в
електронних документів.
Україні, забезпечення його функціонування.
Електронний цифровий
4. Правове регулювання функціонування мережі
підпис.
Інтернет.
Система електронного
5. Правове регулювання електронного урядування в
документообігу та її
Україні.
забезпечення.
Тема 15. Правове регулювання електронного урядування в Україні
Виникнення концепції
1. Виникнення концепції електронного
електронного урядування.
урядування.
Стратегія розвитку
2. Стратегія розвитку електронних державних
електронних державних
послуг.
послуг.
3. Законодавчі акти та програмні документи, що
Законодавчі акти та
регулюють процеси інформатизації органів
програмні документи, що
державної влади і управління.
2
2
регулюють процеси
Правове регулювання електронного урядування
інформатизації органів
в Україні.
державної влади і
4. Базові принципи електронного урядування у
управління.
Європейському Союзі.
Базові принципи
електронного урядування у
Європейському Союзі.
Тема 16. Відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних відносин
Поняття делікту в
1. Адміністративні правопорушення у сфері
інформаційних відносинах.
інформаційних відносин та відповідальність за
Об’єкти і предмети
них.
2
2
юридичних деліктів в
2. Дисциплінарна відповідальність як засіб
інформаційних
забезпечення інформаційної безпеки на
22

5
102

20, 21, 22, 45,
47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94,
102

2, 76, 82, 86,
87, 92, 94, 100,
101, 102, 106,
107

1
2
3
4
5
правовідносинах.
підприємствах, в установах, організаціях.
2. Види юридичних деліктів в
3. Цивільно-правовий захист інформаційних
інформаційних відносинах
відносин. Цивільно-правова відповідальність за
щодо галузей права.
порушення договірних зобов’язань та заподіяння
3. Юрисдикція державних
шкоди в інформаційних відносинах.
органів влади (щодо розгляду
4. Поняття та види злочинів, пов’язаних з
справ, пов’язаних з
інформаційними відносинами. Особливості
адміністративними
об’єкта і предмета злочинів, пов’язаних з
правопорушеннями у сфері
інформаційними відносинами.
інформаційних
5. Кримінолого-криміналістична характеристика
правовідносин).
кібер-злочинів.
Тема 17. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері видавничої, бібліотечної та архівної справи
1. Організація і здійснення
1. Організація і здійснення видавничої справи,
9, 10, 35, 41,
видавничої справи, джерела
джерела її нормативного регулювання.
82, 87, 94, 102
її нормативного
2. Загальні засади бібліотечної справи.
регулювання.
3. Поняття та значення архівної діяльності.
2. Загальні засади бібліотечної
Національний архівний фонд України.
справи.
4. Система архівних установ. Зберігання та
2
2
3. Поняття та значення архівної
користування архівними документами.
діяльності. Національний
архівний фонд України.
4. Система архівних установ.
Зберігання та користування
архівними документами.
Загалом з навчальної дисципліни 34 Загалом з навчальної дисципліни
30
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Таблиця 4.2. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Інформаційне право»,
яка викладається для студентів заочної форми навчання та ЛЦДН*
Назва модуля (розділу),
теми та питання,
що розглядаються на лекції

Обсяг
годин

1

2

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Назва теми семінарського, практичного
або лабораторного заняття

3
Модуль І. Загальна частина
Тема 1. Поняття інформаційного права та його джерела
Теоретичні засади формування
інформаційного та становлення
права в системі права України.
Предмет, метод та система
21
інформаційного права.
–
22
Принципи інформаційного
права.
Загальна характеристика джерел інформаційного права.
Тема 2. Інформаційні правовідносини та їх суб’єкти
Поняття, структура, ознаки та
види інформаційних
–
–
правовідносин.
Цивільно-правові та адміністра-

*1

1 – позначено кількість год. для студентів заочної форми навчання.
2 – позначено кількість год. для студентів Локальних центрів дистанційного навчання (Черкаси, Херсон).
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Навчальнометодична
Обсяг література
годин (порядковий
номер за
переліком)
4
5

–

–

1-53, 54-58, 60,
64, 66, 69, 72,
76, 79, 81, 82,
87, 90, 91, 92,
96, 97

1, 3, 29, 43, 44,
54-58, 61, 65,
78, 85, 87, 89,
92, 94, 95, 104

1
2
3
4
5
тивно-правові аспекти
інформаційних правовідносин.
3. Суб’єкти інформаційних
правовідносин, їх класифікація.
4. Основний зміст
інформаційних правовідносин.
Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів
1. Об’єкти інформаційних
29, 53, 54-58,
правовідносин. Поняття
82, 85, 87, 92,
1
2
інформації.
–
–
93, 94, 95, 99,
2
2
2. Види інформації.
102, 104, 1063. Джерела інформації.
107
Тема 4. Поняття та загальні засади реалізації права на доступ до інформації.
1. Поняття доступу громадян до
1, 3, 18, 27, 29,
інформації, його зв’язок з
34, 53, 54-58,
інститутом свободи слова.
65, 75, 76, 82,
2. Міжнародно-правові гарантії
83, 87, 94, 102,
реалізації права громадян на
103, 104
інформацію та на доступ до
інформації
3. Національне законодавство,
–
–
–
що гарантує право громадян
на доступ до інформації.
4. Основні принципи здійснення
доступу до інформації.
5. Особливості реалізації права на
доступ до інформації різних
видів (до правової інформації,
екологічної інформації тощо).
25

1

2
3
Тема 5. Правове регулювання доступу до публічної інформації.

4

5

1. Доступ до публічної
4, 8, 13, 14, 29,
інформації.
44, 62, 70, 71,
2. Плата за послуги з надання
75, 82, 87, 88,
публічної інформації.
94, 102
3. Правові підстави відмови
1
2
громадянам у доступі до
–
–
22
публічної інформації.
4. Оскарження рішень, дій чи
бездіяльності щодо порушення
права громадян на доступ до
публічної інформації.
Тема 6. Адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері інформаційних відносин.
1. Концепція державної
4, 8, 13, 14, 29,
інформаційної політики.
44, 62, 70, 71,
2. Державне управління
75, 82, 87, 88,
національними
–
–
–
94, 102
інформаційними ресурсами.
3. Правовий статус державних
органів в інформаційній галузі.
Тема 7. Правові засади інформаційної безпеки. Захист інформації
1. Поняття та види інформаційної
7, 8, 13, 17, 25,
безпеки. Її сутність.
29, 33, 39, 42,
2. Основні види загроз безпеці
46, 73, 74, 82,
суб’єктів інформаційних
–
–
–
84, 87, 92, 94,
правовідносин.
97, 98, 102
3. Правові аспекти захисту
інформації. Особливості
26

1
захисту інформації в
автоматизованих системах.

2

3

4

5

Тема 8. Міжнародне інформаційне право
1. Принципи міжнародного
інформаційного права. Вплив
міжнародного права на
формування інформаційного
права України.
2. Міжнародне співробітництво у
сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері
інформаційних правовідносин.
3. Міжнародна діяльність
України в галузі захисту
інформації.

29, 47, 59, 77,
81, 82, 87, 92,
94, 98, 102

–

–

–

Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації
Тема 9. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації
1. Масова інформація і засоби її
4, 5, 6, 11, 12,
поширення. Поняття і види
19, 24, 26, 28,
засобів масової інформації.
29, 37, 40, 45,
2. Правовий статус засобів
49, 50, 52, 63,
масової інформації як суб’єктів
77, 78, 82, 87,
–
–
–
інформаційної діяльності.
94, 102
3. Правові основи редакційновидавничої та іншої
інформаційної діяльності
преси в Україні.
27

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4.

1.

1
2
3
4
5
Тема 10. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері інтелектуальної власності та у науковотехнічній сфері
Основні джерела права
34, 76, 82, 87,
інтелектуальної власності.
92, 94, 100,
Регулювання інформаційних
101, 102, 106,
відносин інститутом
107
–
–
–
авторського права.
Поняття й ознаки науковотехнічної інформації,
проблеми її захисту.
Тема 11. Правовий режим інформації з обмеженим доступом
Поняття та види інформації з
8, 13, 16, 38,
обмеженим доступом
82, 87, 89, 92,
Правовий режим державної
93, 94, 98, 99,
таємниці.
102, 105
Склад і принципи формування
відомостей, що становлять
21
–
–
державну таємницю.
–2
Віднесення відомостей до
державної таємниці.
Поняття та ознаки професійної
таємниці. Види професійних
таємниць. Банківська таємниця
Тема 12. Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних
Виникнення й розвиток
1. Виникнення й розвиток концепції права на
8, 13, 16, 38,
концепції права на приватність.
приватність. Особливості інформаційних
21 82, 87, 89, 92,
–
Особливості інформаційних
правовідносин, що виникають при виробництві,
22 93, 94, 98, 99,
правовідносин, що виникають
передачі й споживанні персональних даних.
102, 105
28

1
при виробництві, передачі й
споживанні персональних
даних.
2. Правові засади роботи з
персональними даними. Права
суб’єкта персональних даних.
Права й обов’язки власника
щодо роботи з масивами
персональних даних.
3. Державне регулювання роботи
з персональними даними.
Захист фізичних осіб щодо
автоматизованого
опрацювання персональних
даних.

2

3
2. Правові засади роботи з персональними даними.
Права суб’єкта персональних даних. Права й
обов’язки власника щодо роботи з масивами
персональних даних.
3. Державне регулювання роботи з персональними
даними. Захист фізичних осіб щодо
автоматизованого опрацювання персональних
даних.

4

5

Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин в окремих сферах діяльності
Тема 13. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері рекламної діяльності
1. Загальна характеристика
1. Загальна характеристика законодавства, що
48, 82, 87, 94,
законодавства, що регулює
регулює інформаційні відносини у сфері реклами.
102
інформаційні відносини у
2. Загальні вимоги до реклами.
сфері реклами.
3. Особливості рекламування окремих видів товарів.
21
2. Загальні вимоги до реклами.
–
4. Контроль за дотриманням законодавства про
22
3. Особливості рекламування
рекламу.
окремих видів товарів.
Контроль за дотриманням
законодавства про рекламу.

29

1

1.

2.
3.

1.
2.
3.

4.

2
3
4
Тема 14. Правове регулювання електронного документообігу, телекомунікацій
та віртуального середовища Інтернет
Законодавство України про
1. Правове регулювання використання радіочастот
телекомунікації, державне
та регулювання ринку телекомункацій в Україні.
регулювання у сфері
2. Національна комісія, що здійснює державне
телекомункацій.
регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.
Поняття та ознаки електронних
3. Суб’єкти електронного документообігу в
21
–
документів. Електронний
Україні, забезпечення його функціонування.
22
цифровий підпис.
4. Правове регулювання функціонування мережі
Система електронного
Інтернет.
документообігу та її
5. Правове регулювання електронного урядування в
забезпечення.
Україні.
Тема 15. Правове регулювання електронного урядування в Україні
Виникнення концепції
електронного урядування.
Стратегія розвитку
електронних державних
послуг.
Законодавчі акти та
програмні документи, що
–
–
–
регулюють процеси
інформатизації органів
державної влади і
управління.
Базові принципи
електронного урядування у
Європейському Союзі.
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5

20, 21, 22, 45,
47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94,
102

20, 21, 22, 45,
47, 51, 68, 82,
84, 87, 92, 94,
102

1

2
3
4
5
Тема 16. Відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних відносин
1. Поняття делікту в інформа2, 76, 82, 86,
ційних відносинах. Об’єкти і
87, 92, 94, 100,
предмети юридичних
101, 102, 106,
деліктів в інформаційних
107
правовідносинах.
2. Види юридичних деліктів в
інформаційних відносинах
–
–
–
щодо галузей права.
3. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).
Тема 17. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері видавничої, бібліотечної та архівної справи
1. Організація і здійснення
9, 10, 35, 41,
видавничої справи, джерела її
82, 87, 94, 102
нормативного регулювання.
2. Загальні засади бібліотечної
справи.
3. Поняття та значення архівної
–
–
–
діяльності. Національний
архівний фонд України.
4. Система архівних установ.
Зберігання та користування
архівними документами.
Загалом з навчальної дисципліни
81 Загалом з навчальної дисципліни
61
2
6
62
31

Розділ 5. Індивідуально-консультативна робота
Таблиця 5.1. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи
з навчальної дисципліни «Інформаційне право»
Семестр ІІ; навчальний рік: 2014-2015
Кафедра: правознавства
Викладач: Кульчій Олег Олександрович
№
п/п

Форми ІКР

1. Індивідуальні
заняття

1

2

3

4

14.09;
11.0012.20;
523а
28.09;
11.0012.20;
523а

2. Консультації
21.09;
11.0012.20;
523а

виконання
3. Перевірка
індивідуальних занять
Перевірка та захист
що віднесені
4. завдань,
на поточний
контроль
Разом
1. Індивідуальні
заняття

2

2

2

14.09;
11.0012.20;
523а
28.09;
11.0012.20;
523а

2. Консультації
21.09;
11.0012.20;
523а

виконання
3. Перевірка
індивідуальних занять
Перевірка та захист
що віднесені
4. завдань,
на поточний
контроль
Разом

5

2

2

2

Навчальні тижні, дата, час та місце проведення
7
8
9
10
11
12
13
Денна форма навчання
06.10;
02.11;
25.11;
15.3011.0011.0016.50;
12.20;
12.20;
523а
523а
523а
28.10;
11.0012.20;
523а
12.10;
09.11;
11.0011.0012.20;
12.20;
523а
523а
28.11;
08.0021.20
2
2
2
2
2
22
Денна форма навчання
06.10;
02.11;
25.11;
15.3011.0011.0016.50;
12.20;
12.20;
523а
523а
523а
28.10;
11.0012.20;
523а
12.10;
09.11;
11.0011.0012.20;
12.20;
523а
523а
28.11;
08.0021.20
2
2
2
2
2
22
6

14

15

16

17

14.12;
08.0009.20;
523а

18

Кількість
годин
10 год.

01.12;
15.3016.50;
523а

6 год.

30.11;
11.0012.20;
523а

8 год.

40 год.
2

2

2

20

14.12;
08.0009.20;
523а

64 год.
10 год.

01.12;
15.3016.50;
523а

6 год.

30.11;
11.0012.20;
523а

8 год.

40 год.
2

2

2

20

64 год.

Розділ 6. Методики активізації процесу навчання
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни
повинна здійснюватися на основі використання активних методів
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість
засвоєння ними вивченого матеріалу.
Під час викладання дисципліни широко використовуються такі
методики активізації навчального процесу:
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення
основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом,
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів;
– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для
наочного зображення структурно-логічних схем використовується
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий,
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів,
наказів, інформаційних запитів, положень, що визначають
правовий режим інформації певного виду в організації тощо),
дошка;
– робота в малих групах;
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів
унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій
PowerPoint);
– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться
на обговорення;
– моделювання
міні-ситуацій
(використання
кейс-методу),
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов;
– ділова гра відповідно до розробленого сценарію.

Розділ 7. Система поточного та підсумкового контролю
Таблиця 7.1. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни
«Інформаційне право»

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного
складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно

Таблиця 7.2. Розподіл балів, що отримують студенти
за результатами вивчення дисципліни «Інформаційне право»
Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»
(6.030401і «Правознавство») / спеціальності 081 «Право»
Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 1. Поняття
інформаційного права та його 2. Виконання завдань, передбачених
джерела
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 2. Інформаційні
2. Виконання завдань, передбачених
правовідносини та їх суб’єкти
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного питання
Тема 3. Об’єкти
на семін. (практ.) занятті
інформаційних правовідносин.
2. Виконання завдань, передбачених
Правові режими
планом самостійної роботи
інформаційних ресурсів
Разом:
Тема 4. Поняття та загальні
1. Обговорення теоретичного питання
засади реалізації права на
на семін. (практ.) занятті
34

Бали

2,5
0,5
3
2,5
0,5
3
2,5
0,5
3
2,5

Назва модулю, теми
доступ до інформації

Вид навчальної роботи
2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 5. Правове регулювання 1. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
доступу до публічної
інформації.
Разом:
Тема 6. Адміністративно1. Виконання завдань, передбачених
правове регулювання і
планом самостійної роботи
державне управління у сфері
Разом:
інформаційних відносин
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 7. Правові засади
інформаційної безпеки. Захист 2. Виконання завдань, передбачених
інформації
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 8. Міжнародне
2. Виконання завдань, передбачених
інформаційне право
планом самостійної роботи
Разом:
Модульна контрольна робота 1
Модуль 2. Особливості правового режиму
окремих видів інформації
1. Обговорення теоретичного питання
Тема 9. Правове регулювання на семін. (практ.) занятті
інформаційних відносин у
2. Виконання завдань, передбачених
сфері масової інформації
планом самостійної роботи
Разом:
Тема 10. Правове регулювання 1. Виконання завдань, передбачених
інформаційних відносин у
планом самостійної роботи
сфері інтелектуальної власності
та у науково-технічній сфері. Разом:
Комерціна таємниця
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 11. Правовий режим
інформації з обмеженим
2. Виконання завдань, передбачених
доступом
планом самостійної роботи
Разом:
1. Обговорення теоретичного питання
на семін. (практ.) занятті
Тема 12. Правовий режим
інформації про особу. Захист 2. Виконання завдань, передбачених
планом самостійної роботи
персональних даних
Разом:
Модульна контрольна робота 2

35

Бали
0,5
3
0,5
0,5
0,5
0,5
2,5
0,5
3
2,5
0,5
3
15

5
1
6
0,5
0,5
2,5
0,5
3
2,5
0,5
3
10

Назва модулю, теми
Вид навчальної роботи
Бали
Модуль 3. Правове регулювання інформаційних відносин в окремих
сферах діяльності
1. Обговорення теоретичного питання
2,5
Тема 13. Правове регулювання на семін. (практ.) занятті
інформаційних відносин у
2. Виконання завдань, передбачених
0,5
сфері рекламної діяльності
планом самостійної роботи
Разом:
3
Тема 14. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного питання
2,5
електронного документообігу, на семін. (практ.) занятті
телекомунікацій та
2. Виконання завдань, передбачених
0,5
віртуального середовища
планом самостійної роботи
Інтернет
Разом:
3
Тема 15. Правове регулювання 1. Обговорення теоретичного питання
2,5
електронного урядування в
на семін. (практ.) занятті
Україні
2. Виконання завдань, передбачених
0,5
планом самостійної роботи
Разом:
3
1. Обговорення теоретичного питання
2,5
Тема 16. Відповідальність за на семін. (практ.) занятті
правопорушення у сфері
2. Виконання завдань, передбачених
0,5
інформаційних відносин
планом самостійної роботи
Разом:
3
1. Обговорення теоретичного питання
2,5
Тема 17. Правове регулювання на семін. (практ.) занятті
інформаційних відносин у
2. Виконання завдань, передбачених
0,5
сфері видавничої, бібліотечної планом самостійної роботи
та архівної справи
Разом:
3
Модульна контрольна робота 3
10
Присутність на всіх заняттях
20
Разом за семестр
100
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Таблиця 7.3. Система нарахування балів
за видами навчальної роботи
Форма навчальної
Вид навчальної роботи
роботи
1. Аудиторна
1.1. Лекція
1. Відвідування
1.2. Практичне,
1. Відвідування
семінарське заняття 2. Обговорення теоретичного
питання на семін. (практ.) занятті
2. Самостійна та інди- 2. Виконання завдань, передбачених
відуально-консуль- планом самостійної роботи
тативна робота
3. Поточний модуМодульна контрольна робота 1
льний контроль
Модульна контрольна робота 2
Модульна контрольна робота 3
4. Підсумковий
Підсумковий модульний контроль
контроль
(залік)

Бали
20
2,5
0,5
15
10
10
за результатами
поточного к-ролю

Таблиця 7.4. Система нарахування додаткових балів за видами робіт
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науководослідна

Разом

Вид роботи
1. Участь у предметних олімпіадах:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
2. Участь у конкурсах на кращого знавця
дисципліни: університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчальнодослідних завдань підвищеної складності
4. Написання і захист наукового реферату з
визначеної проблеми
1. Участь в наукових гуртках («Ін-Юре»)
2. Участь в наукових студентських клубах
(«Феміда»)
3. Участь в конкурсах студентських робіт:
університетських, міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних
4. Участь в наукових студентських
конференціях: університетських,
міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Підготовка публікації в наукових виданнях.
6. Оформлення сценарного плану дидактичної
гри

Бали
10-30
10-30
1-15
0-4
5-20
5-20
5-15
5-15
25
5-10
*

* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30.
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Розділ 8. Перелік питань для підготовки
до підсумкового контролю
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО
МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Модуль 1. Загальні засади
правового регулювання інформаційних відносин
Поняття, зміст та сутність інформаційного права.
Суспільні відносини, які регулюються інформаційним правом.
Методи інформаційного права.
Принципи інформаційного права.
Система інформаційного права.
Місце інформаційного права в системі права України.
Загальна характеристика інформаційно-правових норм.
Структура інформаційного законодавства.
Пріоритетні напрями розвитку інформаційного права та
законодавства в Україні.
Поняття, сутність, зміст інформаційних правовідносин.
Класифікація інформаційних відносин, їх види.
Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна
база.
Учасники (суб’єкти) інформаційних правовідносин, їх
класифікація.
Основні інформаційні права та обов’язки людини в Україні.
Межі інформаційних прав людини. Сутність конституційного
права на інформацію. Гарантії права на інформацію.
Права та обов’язки інших суб’єктів інформаційних
правовідносин. Інформаційний суверенітет держави та його
гарантії.
Інформаційна діяльність органів влади. Висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні.
Поняття інформації як об’єкта інформаційних правовідносин.
Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані»,
«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах.
Зміст категорії «документ» в інформаційних відносинах.
Види інформації.
Джерела інформації.
Інформаційні ресурси та інформаційні продукти. Інформаційні
системи та процеси.
Правовий статус інформації про фізичну особу.
Поняття правового режиму інформації та його різновиди.
38

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Поняття доступу громадян до інформації, його зв’язок з
інститутом свободи слова.
Режим
вільного
доступу
до
інформації
(загальна
характеристика).
Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на
інформацію та на доступ до інформації
Національне законодавство, що гарантує право громадян на
доступ до інформації
Основні принципи здійснення доступу до інформації
Порядок надання інформації за запитами, усними та
письмовими зверненнями громадян.
Доступ до публічної інформації.
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
Особливості реалізації права на доступ до інформації різних
видів (до правової інформації, екологічної інформації тощо).
Інформаційні права громадян як суб’єктів виборчого процесу.
Зміст поняття «інформатизація». Національна програма
інформатизації.
Концепція національної програми інформатизації.
Основні напрями інформатизації в Україні.
Інформатизація та державна інформаційна політика. Правові
засади державної інформаційної політики.
Заходи щодо реалізації державної інформаційної політики для
прискорення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
Правовий статус державних органів в інформаційній галузі.
Історія формування категорій «національна безпека» та
«національні інтереси».
Поняття і правові основи інформаційної безпеки України.
Основні напрями державної політики інформаційної безпеки.
Інституціональний механізм інформаційної безпеки.
Міжнародно-правові засади інформаційної безпеки. Види загроз
безпеці суб’єктів інформаційних правовідносин.
Питання попередження інформаційної війни та інформаційного
тероризму в документах ООН.
Організаційні та правові засоби захисту інформації.
Правові аспекти захисту інформації в автоматизованих
системах.
Технічний захист інформації.
Ліцензування та державний контроль робіт з технічного та
криптографічного захисту інформації.
Національна система конфіденційного зв’язку.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Функції та повноваження Державної служба спеціального
зв’язку та захисту інформації України щодо забезпечення
інформаційної безпеки.
Забезпечення інформаційної безпеки в мережі Інтернет.
Принципи
міжнародного
інформаційного
права.
Вплив
міжнародного права на формування інформаційного права України.
Міжнародне співробітництво у сфері інформаційних відносин.
Міжнародні договори в сфері інформаційних правовідносин.
Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації.
Окремі аспекти правового регулювання суспільних інформаційних
відносин у західноєвропейських країнах та США.
Правове регулювання інформаційних відносин у сфері
державної статистики в Україні.
Модуль 2.
Особливості правового режиму окремих видів інформації
Масова інформація і засоби її поширення. Поняття і види
засобів масової інформації.
Правовий статус засобів масової інформації як суб’єктів
інформаційної діяльності.
Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні та їх
правовий статус.
Процедура реєстрації друкованих засобів масової інформації в
Україні.
Правові основи редакційно-видавничої та іншої інформаційної
діяльності преси в Україні.
Правовий статус інформаційних агентств.
Правове регулювання телебачення і радіомовлення в Україні.
Структура та повноваження Державного комітету з телебачення
та радіомовлення.
Державна підтримка засобів масової інформації та соціальний
захист журналістів.
Правове регулювання кінематографії, розповсюдження і
демонстрування фільмів.
Основні джерела права інтелектуальної власності.
Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського
права.
Поняття й ознаки науково-технічної інформації, проблеми її
захисту.
Інформація як об’єкт майнових прав. Застосування норм
зобов’язального права в регулюванні інформаційних відносин.
Правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою
діяльністю.
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.

Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом
патентного права. Ноу-хау.
Правове регулювання інформаційних відносин при виробництві
й поширенні програм для ЕОМ та баз даних.
Правові засади охорони комерційної таємниці в Україні.
Договірне право у регулюванні інформаційних відносин.
Види інформації з обмеженим доступом.
Система захисту інформації з обмеженим доступом: поняття та
складові.
Поняття та правовий режим державної таємниці.
Склад і принципи формування відомостей, що становлять державну
таємницю. Віднесення відомостей до державної таємниці.
Поняття конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація,
що знаходиться у власності держави.
Поняття та ознаки професійної таємниці. Види професійних
таємниць.
Правовий режим службової таємниці.
Правові засади охорони банківської таємниці в Україні.
Персональні дані як особливий інститут охорони прав на
недоторканність особистого життя. Особливості інформаційних
правовідносин, що виникають при виробництві, передачі й
споживанні 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 становище Департаменту з питань захисту
персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верхової
Ради України з прав людини.
Модуль 3.
Правове регулювання інформаційних відносин
в окремих сферах діяльності
Поняття та види інформаційної діяльності.
Загальна
характеристика
законодавства,
що
регулює
інформаційні відносини у сфері реклами.
Загальні вимоги, що висуваються до реклами.
Особливості рекламування окремих видів товарів.
Контроль за дотриманням законодавства про рекламу.
Особливості правового регулювання соціальної та політичної
реклами.
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98. Законодавство України про телекомунікації.
99. Державне управління та регулювання у сфері телекомункацій.
100. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері зв’язку та інформатизації.
101. Поняття та ознаки електронних документів.
102. Електронний цифровий підпис.
103. Правове регулювання використання радіочастот в Україні.
104. Суб’єкти електронного документообігу в Україні, забезпечення
його функціонування.
105. Правове регулювання функціонування мережі Інтернет.
106. Правові проблеми Інтернет-права (захист авторських та
суміжних прав, поширення екстремістської інформації, захист
приватного життя, кіберзлочинність тощо).
107. Правове забезпечення електронного урядування в Україні,
концепція його розвитку.
108. Поняття делікту в інформаційних відносинах. Об’єкти і предмети
юридичних деліктів в інформаційних правовідносинах.
109. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах щодо
галузей права.
110. Юрисдикція державних органів влади (щодо розгляду справ,
пов’язаних з адміністративними правопорушеннями у сфері
інформаційних правовідносин).
111. Адміністративні правопорушення у сфері інформаційних відносин
та відповідальність за них.
112. Дисциплінарна
відповідальність
як
засіб
забезпечення
інформаційної безпеки на підприємствах, в установах, організаціях.
113. Цивільно-правовий захист інформаційних відносин. Цивільноправова відповідальність за порушення договірних зобов’язань
та заподіяння шкоди в інформаційних відносинах.
114. Поняття та види злочинів, пов’язаних з інформаційними
відносинами. Особливості об’єкта і предмета злочинів,
пов’язаних з інформаційними відносинами.
115. Кримінолого-криміналістична характеристика кібер-злочинів.
116. Загальна
характеристика
Конвенції
по
боротьбі
з
кіберзлочинністю 2001 року.
117. Організація і здійснення видавничої справи, джерела її
нормативного регулювання.
118. Загальні засади бібліотечної справи. Обов’язки та права читачів
та бібліотек.
119. Поняття архівної діяльності та система архівних установ.
Зберігання та користування архівними документами.
120. Обов’язковий
примірник
документів.
Національний
інформаційний фонд України.
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ЗРАЗОК МОДУЛЬНОГО ЗАВДАННЯ*

1.

2.

3.

4.

5.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Модульна контрольна робота № 1
з дисципліни «Інформаційне право»
Варіант 2
У перекладі з латинського information означає:
а) дослідження, з’ясування, пояснення;
б) ознайомлення, викладення, роз’яснення;
в) трактування, усвідомлення, ознайомлення;
г) компонування, з’ясування, викладення.
Назвіть чотири специфічних види правового регулювання суспільного
обігу інформації:
а) закритий, обмежений, відкритий, вільний;
б) вільний, особливий, таємний, безперешкодний;
в) обмежений, фаховий, спеціальний, додатковий;
г) прихований, вільний, особливий, відкритий.
Закон України «Про інформацію» виділяє два типи запитів про надання
інформації:
а) інформаційний запит щодо доступу до правової інформації та доступ
до конфіденційної інформації;
б) інформаційний запит щодо виборчого процесу та запит щодо
надання письмової або усної інформації;
в) інформаційний запит щодо доступу до офіційних документів та
запит щодо надання письмової або усної інформації;
г) інформаційний запит щодо конфіденційної та службової інформації.
Інформаційний тероризм це:
а) незаконні дії щодо безпеки держави та суспільства;
б) терористичні дії в контексті інформаційної безпеки;
в) правопорушення пов’язані з комп’ютерними мережами;
г) протиправна, винна діяльність спрямована на інформаційну безпеку
держави.
Персональними даними згідно законодавства визнають:
а) адреса проживання, стать, релігійність;
б) національність, сімейний стан, адреса, місце і дата народження;
в) освіта, стан здоров’я, особисті контакти, паспортні дані;
г) місце роботи, освіта, адреса проживання, прибутки.
Дайте визначення понять:
1. інформаційне право
2. відомості
3. доступ до інформації
Теоретичні питання:
1. Місце інформаційного права в системі права України.
2. Загальна характеристика інформаційно-правових норм.
Провідний викладач _______________________ доц. Кульчій О.О.

*

У зміст модульного завдання можуть вноситися зміни (можуть стосуватися кількості
завдань, ситуаційне завдання може бути замінене теоретичним питанням).
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Розділ 9. Навчально-методичне забезпечення навчальної
дисципліни «Інформаційне право»
для студентів напряму підготовки
6.030401і, 6.030401 «Правознавство» / спеціальності 081 «Право»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Програма навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма
Навчально-методичний посібник
Плани семінарських занять
Завдання для самостійної роботи студентів
Завдання для поточних контрольних робіт
Питання для підготовки до екзамену
Пакет комплексних контрольних завдань (робіт)
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Розділ 10. Перелік джерел, основної та додаткової
навчально-методичної літератури
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

Нормативно-правові акти:
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України
28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. –
1996. – № 30 – Ст. 141.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року //Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 – Ст. 131.
Методичні рекомендації щодо положень про управління
(відділи) з питань взаємодії з засобами масової інформації та
зв’язків з громадськістю апаратів центральних і місцевих органів
виконавчої влади // Затверджено наказом Державного комітету
телебачення і радіомовлення України від 26 березня 2003 року
№ 59 // Юридичний вісник України. – 2003. – № 32.
Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення
України, затверджене Указом Президента України від 7 травня
2011 року № 559/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. –
№ 37. – Ст. 1511.
Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової
інформації, наказом Міністерства юстиції України від 21 лютого
2006 року № 12/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції
України від 23 квітня 2007 року № 194/5) // Офіційний вісник
України. – 2007. – № 30. – Ст. 1235.
Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як
суб’єктів інформаційної діяльності, затверджене Наказом
Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 23 квітня
2007 року № 194/5) // Офіційний вісник України, 2007. – № 30. –
Cт. 1235.
Положення про технічний захист інформації в Україні, затверджене
Указом Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 //
Офіційний вісник України. – 1999. – № 39. – Ст. 1934.
Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації України: Указ Президента України від
30 червня 2011 року № 717/2011 // Офіційний вісник України. –
2011. – № 52. – Ст. 2068.
Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня
1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. –
Ст. 45.
Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 року
№ 318/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. –
№ 32. – Ст. 206.
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11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

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.
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.
Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації
України: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3475-IV //
Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 258.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року
№ 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. –
№ 52. – Ст. 490.
Про державну статистику: Закон України від 17 вересня
1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 43. –
Ст. 362.
Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 року
№ 3855- XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. –
№ 16. – Ст. 93.
Про Доктрину інформаційної безпеки України: Указ Президента
України від 8 липня 2009 року № 514/2009 // Офіційний вісник
України. – 2009. – № 52. – Ст. 1783.
Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня
2011 року № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. –
2011. – № 32. – Ст. 314.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні:
Закон України від 16 листопада 1992 року, № 2782-XII //
Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 1. – Ст. 1.
Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня
2003 року № 852-IV // Відомості Верховної Ради України. –
2003. – № 36. – Ст. 276.
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон
України від 22 травня 2003 року № 851-IV // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 275.
Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії
провайдера програмної послуги: Рішення Національна рада
України з питань телебачення і радіомовлення від 28 грудня
2012 року № 2979 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 21. –
Ст. 808.
Про затвердження Програми інформатизації законотворчого
процесу у Верховній Раді України на 2012-2017 роки: Постанова
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24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Верховної Ради України від 5 липня 2012 року № 5096-VI //
Офіційний вісник України – 2012 – № 58 – Ст. 2322.
Про затвердження Статуту та інші питання Українського
національного
інформаційного
агентства
«Укрінформ»:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року
№ 749 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 29. – С. 37.
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.
Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада
2003 року № 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. –
2004. – № 14. – Ст. 192.
Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року
№ 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. –
№ 47. – Ст. 256.
Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого
1995 року № 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. –
1995. – № 13. – Ст. 83.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. –
Ст. 650.
Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 року
№ 9/98-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 22. – Ст. 114.
Про Концепцію Національної програми інформатизації: Закон
України від 4 лютого 1998 року № 75/98-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1998. – № 27-28. – Ст. 182.
Про культуру: Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 24. –
Ст. 168.
Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та
інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони
України: Указ Президента України від 22 січня 2002 року
№ 63/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. –№ 4. – Ст. 132.
Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня
1993 року № 3322-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –
1993. – № 33. – Ст. 345.
Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон
України від 24 грудня 1993 року № 3814-ХІІ // Відомості
Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86.
Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4
лютого 1998 року № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради
України – 1998 – № 27-28 – Ст. 181.
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38.
39.

40.

41.
42.
43.

44.

45.
46.
47.
48.

Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення: Закон України від 23 вересня 1997 року № 538/97ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 48. – Ст. 296.
Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон
України від 10 січня 2002 року № 2919-1ІІ // Відомості
Верховної Ради України. – 2002. – № 15. – Ст. 103.
Про невідкладні заходи щодо забезпечення інформаційної
безпеки України: Рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 21 березня 2008 року // Офіційний вісник
Президента України. – 2008. – № 18. – Ст. 570.
Про нормативи мінімального забезпечення сіл, селищ та міст
кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації
(преси): Розпорядження Кабінету Міністрів України від
23 вересня 2009 року № 1140-р // Офіційний вісник України. –
2009. – № 75. – Ст. 2575.
Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9
квітня 1999 року № 595-XIV // Відомості Верховної Ради
України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 199.
Про основи національної безпеки України: Закон України від 19
червня 2003 року № 964 – IV // Офіційний вісник України. –
2003. – № 29. – Ст. 1433.
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007-2015 роки: Закон України від 9 січня 2007 року
№ 537-V // Відомості Верховної Ради України – 2007. – № 12. –
Ст. 102.
Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової
інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року № 539/97ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 49. –
Ст. 299.
Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня
2000 року № 1770-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –
2000. – № 36. – Ст. 298.
Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон
України від 5 березня 1998 року № 183/98-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
Про ратифікацію Статуту і Конвенції Міжнародного союзу
електрозв’язку: Закон України від 15 липня 1994 року № 116/94ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 33. – Ст. 306.
Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року № 270/96ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 39. –
Ст. 181.
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54.
55.
56.
57.

58.

59.
60.

Про систему суспільного телебачення і радіомовлення України:
Закон України від 18 липня 1997 року № 485/97-ВР // Відомості
Верховної Ради України. – 1997. – № 45. – Ст. 284.
Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня
1993 року № 3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. –
1994. – № 10. – Ст. 43.
Про телекомунікації: Закон України від 18 листопада 2003 року
№ 1280-1V // Відомості Верховної Ради України. – 2004. –
№ 12. – Ст. 155.
Рекомендації щодо норм і принципів висвітлення засобами
масової інформації питань, які стосуються дітей: Схвалено
Рішенням Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі від 26 жовтня 2011 року № 6.
Цивільний кодекс України № 435-1V від 16 січня 2003 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № № 40 – 44. –
Ст. 356.
Основна література:
Кормич Б. А. Інформаційне право : підручник для студентів
вузів / Б. А. Кормич. – Х. : Бурун і К, 2011. – 334 с.
Марущак А. І. Інформаційне право: доступ до інформації : навч.
посіб. / А.І. Марущак. – К. : КНТ, 2007. – 532 с.
Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної
діяльності : навч. посіб. / А.І. Марущак. – К. : Видавничий дім
«Скіф», 2008. – 342 с.
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.
Синєокий О. В. Інформаційне право України та електронне
право високих технологій : [електронний ресурс] (електронний
курс лекцій українською мовою) / О.В. Синєокий; Запорізький
національний університет; Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського [цифрова мікроформа e-text]. – Запоріжжя :
ЗНУ,
2010. –
215 ел. с. –
Режим
доступу:
www.nbuv.gov.ua/books/2010/10sovipu.pdf – Назва з екрана.
Додаткова література:
Базанов Н. До питання створення матриці для порівняння
інформаційного законодавства / Н. Базанов, М. Швець // Правова
інформатика. – 2004. – № 2. – С. 28-33.
Бачило І. Інформаційне право як запорука інноваційного
розвитку нації / І. Бачило, О. Соснін // ВІЧЕ. – 2012. – № 1. –
С. 12-14.
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72.
73.
74.

Бек М. Право на інформаційне самовизначення / М. Бек //
Юридичний журнал. – 2012. – № 3. – С. 81-87.
Бєляков К. Інформатизація організаційно-правової сфери
суспільної діяльності / К. Бєляков // Право України. – 2005. –
№ 6. – С. 88-92.
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.
Демкова М. Інформаційне право: стан та перспективи розвитку в
Україні (з «круглого столу») / М. Демкова // Право України. –
2004. – № 5. – С. 169-171.
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.
Дімчогло М. Консолідація конституційних положень щодо
інформаційних правовідносин у законодавстві / М. Дімчогло //
Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 39-42.
Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного
законодавства / М. Дімчогло // Підприємництво, господарство і
право. – 2012. – № 5. – С. 41-46.
Жилінкова І.
Правове
регулювання
Інтернет-відносин /
І. Жилінкова // Право України. – 2003. – № 5. – С. 124-127.
Задорожня Л. До питання огляду законодавства в інформаційній
сфері / Л. Задорожня // Правова інформатика. – 2004. – № 3. –
С. 18-23.
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