
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА» 
 

1. Кафедра: Кібербезпеки та інформаційного забезпечення 

2. Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

3. Статус навчальної 

дисципліни 

Вибіркова 

4. Місце в структурно-

логічній схемі 

Викладається у 3 семестрі на другому році навчання 

(денна та заочна форма)  

5. Кількість кредитів 

ЄКТС: 

- загальна кількість 

годин:  

- з них аудиторних годин: 

- лекції:  

- семінарські заняття: 

- самостійна робота: 

3 

 

90 

 

 

14/4 

16/4 

60/82 

6. Короткий зміст 

навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

теоретичні знання щодо інформації як об’єкта 

інформаційних правовідносин, практичні навички 

застосування норм діючого законодавства щодо 

регулювання інформаційних правовідносин, теоретичні 

засади інформаційної безпеки, знання про інформаційну 

політику держави, правові аспекти міжнародного 

інформаційного права. 

В лекціях навчальної дисципліни розкриваються такі 

основні проблемні питання: правового забезпечення 

свободи слова, створення, поширення, використання та 

доступу до інформації; правового регулювання 

діяльності суб’єктів створення інформації; правового 

регулювання діяльності суб’єктів електронних 

комунікацій та інфраструктури збереження інформації; 

правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних 

з мережею Інтернет, електронними документами та 

електронним підписом, електронним урядуванням, 

дистанційним навчанням, електронним бізнесом, 

територіально-розподіленими інформаційно-

телекомунікаційні системи; визначення предмета 

інформаційного права, інформаційних правовідносин, 

категорійно-термінологічного апарату інформаційного 

права, принципів інформаційного права. 

Метою викладання навчальної дисципліни 

«Актуальні питання інформаційного права» є 

формування у здобувачів вищої освіти системи знань 

щодо особливостей та проблем здійснення правового 



 

регулювання інформаційної сфери в Україні, а також 

розглянути шляхи та напрями вдосконалення 

інформаційного національного законодавства. 

7. Міждисциплінарні 

зв’язки 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна 

«Актуальні питання інформаційного права» базується на 

застосуванні здобувачами вищої освіти знань ОК1. 

іноземної мови професійного спрямування, ОК9. 

сучасних інформаційних технологій в юридичних 

дослідженнях, ВК7. актуальних питань 

адміністративного права, ВК11. актуальних проблем 

сучасної кримінології. 

8. Форми і методи 

навчання: 

Заняття проводяться у формі лекцій та семінарських  

занять. Лекції здійснюються з ключових проблем курсу. 

Методами навчання є: пояснювально-ілюстративний, 

репродуктивний, проблемно-пошуковий та 

дослідницький методи. 

9. Форма контролю: Залік 

10. Методи та критерії 

оцінювання: 

(для денної форми навчання) 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни 

визначається за рейтинговою шкалою, що передбачає 

накопичення 100 балів, які перераховуються в 

національну шкалу та шкалу оцінювання ЄКТС.  

Види робіт, які складають суму підсумкових балів 

здобувача вищої освіти: 

 - робота на семінарських, практичних заняттях – 50 

балів;  

- самостійна робота – 30 балів;  

- модульна контрольна робота – 10 балів; 

- підсумковий контроль (залік/екзамен) – 10 балів. - 

наукова робота (як додатковий здобуток) – 10 балів 

(для заочної форми навчання) 

Оцінювання успішності здобувача вищої освіти по 

засвоєнню навчальної дисципліни здійснюється 

посеместрово, тобто підсумкова кількість балів, яку 

необхідно набрати для того, щоб отримати позитивну 

оцінку накопичується здобувачем вищої освіти протягом 

всього семестру (модулю) і складає від 60 до 100 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається 

як середньоарифметична результатів засвоєння окремих 

залікових модулів, або за результатами екзамену (заліку). 

Для переводу підсумкової оцінки у 100 бальну шкалу 

оцінювання знань середньоарифметична підсумкова 

оцінка множиться на коефіцієнт 20. 

11. Результати навчання:  
Згідно з вимогами здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: основні категорії дисципліни, 



 

конституційно-правові засади реалізації права громадян 

на отримання інформації; поняття інформатизації, 

інформаційної цивілізації та суспільства; особливості та 

проблеми регулювання інформаційних відносин в різних 

сферах; організаційно правові основи та проблеми 

забезпечення кібернетичної та інформаційної безпеки; 

питання здійснення правового регулювання інформації у 

сфері права інтелектуальної власності; особливості 

встановлення відповідальності за інформаційні 

правопорушення; особливості здійснення інформаційної 

політики країнами Європи.  

вміти: надати правову характеристику інформації 

як об'єкту інформаційної сфери та діяльності, 

застосовувати законодавство щодо порядку отримання 

інформації; застосувати правові методи попередження та 

припинення порушень законодавства про отримання та 

передачу інформації; визначити правомочність суб'єктів  

на отримання або передачу інформації.  
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