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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Правове регулювання інформаційних відносин» спрямована 

на формування у студентів-магістрів знань щодо особливостей та проблем здійснення 

правового регулювання інформаційної сфери в Україні, а також розглянути шляхи та 

напрями вдосконалення інформаційного національного законодавства. Предметом 

навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають з приводу отримання 

інформації, питань правового регулювання інформаційної діяльності, доступу до інформації, 

права на заснування друкованих засобів масової інформації, обмеження права на 

інформацію.  

 

ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ 

4 кредити (120 годин): 44 годин аудиторної роботи, 76годин самостійної роботи 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання інформаційних 

відносин» є формування у студентів-магістрів знань щодо особливостей та проблем 

здійснення правового регулювання інформаційної сфери в Україні, а також розглянути 

шляхи та напрями вдосконалення інформаційного національного законодавства. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Години 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання / 

Способи 

контролю 

2/2 Становлення та 

розвиток 

українського 

інформаційного 

суспільства 

Знати питання: Інформаційна 

цивілізація, інформатизація. Державна 

політика в сфері інформатизації. 

Поняття, ознаки, предмет та методи 

інформаційного права. Становлення 

інформаційного суспільства в світі та 

Україні. 

запитання 

тести 



2/2 Публічна політика 

та управління 

розвитком 

інформаціного 

суспільства. 

Публічна інформація 

у формі відкритих 

даних. 

Розуміти: Сутність державної 

інформаційної політики. Доступ до 

публічної інформації: основні поняття. 

Правове забезпечення доступу до 

публічної до публічної інформації в 

України 

 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 

 

 

Інформаційне 

законодавство 

України в сфері 

створення, 

поширення та 

використання 

інформації 

Розуміти питання: Особливості 

українського інформаційного 

законодавства. 

Основні нормативно-правові актив 

сфері створення, поширення та 

використання інформації та шляхи їх 

вирішення. Аналіз основних джерел 

інформаційного права. Органи, 

відповідальні за забезпечення реалізації 

державної політики України у сфері 

інформації. 

тести 

кейси 

2/2 Становлення, 

розвиток і 

забезпечення захисту 

персональних даних 

в Україні 

Розуміти: теоретичні засади захисту 

персональних даних. Становлення, 

розвиток і забезпечення захисту 

персональних даних. Принципи 

забезпечення захисту персональних даних. 

Класифікація персональних даних як 

необхідний елемент забезпечення захисту 

персональних даних. Міжнародний досвід з 

питань захисту персональних даних. GDPR 

- європейський регламент захисту 

персональних даних. 

тести  

2/2 Становлення та 

розвиток 

кіберпростору в 

Україні 

Характеризувати: Поняття та 

ознаки кіберпростору. Види кіберзлочинів. 

Правове регулювання кіберполіції України. 

Завдання кіберполіції України. Проблеми 

діяльності кіберполіції в боротьбі з 

кіберзлочинами. Удосконалення діяльності 

кіберполіції в Україні. Концептуальні 

засади правового регулювання кібербезпеки 

України на сучасному етапі розвитку 

глобальних інформаційних процесів.  

запитання 

тести 

кейси 

4/4 Особливості 

реалізації 

державного 

контролю у сфері 

інформатизації 

 

Визначати: Поняття та основні 

характеристики кіберпростору 

Електронна комерція, основні поняття 

та ознаки. 

Суб’єкти правовідносин у сфері 

електронної комерції та їх правовий 

статус. Умови здійснення електронної 

комерції. 

запитання, 

кейси 



2/2 Державна політика у 

сфері і 

інформаційної 

безпеки 

Розуміти: Сутність теорії інформаційної 

безпеки. Напрямки інформаційної 

безпеки. Людський фактор в організації 

інформаційної безпеки. 

тести 

кейси 

2/2 Суб’єкти 

забезпечення 

інформаційної 

безпеки. Механізм 

забезпечення 

інформаційної 

безпеки 

Орієнтуватися: Поняття національної 

безпеки та інформаційної безпеки як її 

складової. Види забезпечення 

інформаційної безпеки. Об’єкти та 

суб’єкти інформаційної безпеки. 

Функції суб’єктів забезпечення 

інформаційної безпеки України. Реальні 

та потенційні загрози інформаційній 

безпеці України 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Зарубіжний досвід 

щодо забезпечення 

державної політики 

інформаційної безпеки 

 

Характеризувати: досвід зарубіжних 

країн, щодо забезпечення державної 

політики інформаційної безпеки. 

Європейський вибір України у сфері 

забезпечення інформаційної безпеки. 

Запровадження в Україні кращих 

практик реалізації державної політики 

інформаційної безпеки. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Юридична 

відповідальність у 

сфері забезпечення 

інформаційної 

безпеки 

Знати: поняття юридичної 

відповідальності. Особливості 

юридичної відповідальності у сфері 

інформаційної безпеки.  

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Інформаційні 

відносини у сфері 

електронних 

публічних послуг 

Орієнтуватися у сутності, суб’єктах та 

способах надання адміністративних 

послуг. Організації надання 

електронних адміністративних послуг. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Інформаційні 

відносини у сфері 

оподаткування 

електронної комерції 

Орієнтуватися у питаннях: загальна 

характеристика наукових поглядів 

першої базової класифікації видів 

(бізнес-систем) електронної комерції. 

Оподаткування електронної комерції, як 

новий вид господарської діяльності. 

Розвиток та поширення електронної 

комерції у вітчизняному сегменті 

мережі Інтернет. Вплив електронної 

комерції на національну економіку та 

проблемні питання оподаткування 

суб’єктів цієї діяльності у сучасних 

умовах. Протидія шахрайству у сфері 

електронної комерції. 

запитання 

тести 

кейси 



2/2 Електонний 

документообіг та 

види електронних 

реєстрів в Україні 

 

Орієнтуватися в  системі 

електронного документообігу. Поняття 

та значення електронного цифрового 

підпису. Функції сучасних систем 

електронного документообігу. 

Застосування систем 

електронного документообігу в органах 

місцевого самоврядування.  Загальна 

характеристика видів електронних 

реєстрів в Україні. Реєстри органів 

РАЦСу. Реєстри податкових органів. 

Реєстри нерухомого майна.  

 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Інформаційні 

відносини у сфері 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Знати: інформаційну політику у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища. Поняття і значення 

інформації у сфері охорони 

навколишнього природного 

середовища. Законодавство України яке 

надає вільний доступ до інформації у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища.  

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Інформаційні 

відносини у сфері 

земельних відносин 

Застосовувати: теоретичні засади 

формування та функціонування 

земельно-інформаційної системи. 

Інформаційні послуги щодо ринку 

землі. Загальна характеристика 

державного реєстру земель. 

Відповідальність за розголошення 

інформації і сфері земельних відносин. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Державне 

забезпечення 

інформаційного 

правопорядку в 

Україні 

 

Застосовувати: поняття інформаційного 

правопорядку в Україні. Оновлення 

законодавства України з питань 

забезпечення інформаційного 

правопорядку. Державні органи влади 

які забезпечують інформаційний 

правопорядок в Україні. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Кримінально-

правова 

характеристика 

правопорушень  у 

сфері використання 

електронно-

обчислювальних 

машин 

(комп'ютерів), 

систем та 

Орієнтуватися в політиці 

інформатизації правоохоронних органів.  

Інформаційні правопорушення у сфері 

високих технологій.  Злочинність у 

сфері високих технологій. Інформаційна 

та міжнародна злочинність.  

Кримінально-правова характеристика 

правопорушень  у сфері використання 

електронно-обчислювальних машин 

(комп'ютерів), систем та комп'ютерних 

запитання 

тести 

кейси 



комп'ютерних мереж 

і мереж 

електрозв'язку. 

мереж і мереж електрозв'язку.   

2/2 Протиправні діяння 

у сфері 

використання 

комп’ютерної 

техніки 

Характеризувати: поняття та ознаки 

комп’ютерних правопорушень. Види 

комп’ютерних протиправних діянь. 

Поняття, ознаки та характеристика 

інтернет-шахрайства. Запобігання 

вчиненню протиправних діянь в сфері 

використання комп'ютерних систем. 

Міжнародні заходи боротьби  в сфері 

використання комп'ютерних систем. 

запитання 

тести 

кейси 

2/2 Адміністративна 

відповідальність за 

вчинення 

правопорушень 

пов’язаних з 

експертною 

діяльністю у сфері 

комп’ютерних 

технологій 

 

Засвоїти: зміст та система експертної 

діяльності у сфері комп’ютерних 

технологій. Методологія дослідження 

адміністративно-правового 

регулювання експертної діяльності у 

сфері комп’ютерних технологій. 

Суб’єкти публічної адміністрації, які 

здійснюють адміністративно-правове 

регулювання експертної діяльності у 

сфері комп’ютерних технологій в 

Україні. Адміністративна 

відповідальність за вчинення 

правопорушень, пов’язаних з 

експертною діяльністю у сфері 

комп’ютерних технологій 

запитання 

тести 

кейси 

4/4 Забезпечення 

кібербезпеки в 

Україні 

 

Характеризувати : понятійно-

категоріальний синтез забезпечення 

кібербезпеки України в науці 

інформаційного права. Співвідношення 

кібербезпеки та інформаційної безпеки. 

Методологічні засади забезпечення 

кібербезпеки України. Стан правового 

регулювання кібербезпеки в Україні.  

запитання 

тести 

кейси 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

1. Політика щодо дедлайнів і перескладання. Роботи, які подаються з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються нижче (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається з дозволу деканату за умови, що причина відсутності студента на модулі 

була поважною. 

2. Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, 

які не повинні перевищувати 20%. Списування під час контрольних робіт та на 

екзаменах заборонені. 

3. Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. З об’єктивних причин (наприклад, стан 

здоров’я, сімейні обставини, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-

лайн формі (за умови погодженням з керівником курсу). 

ОЦІНЮВАННЯ 

Схема розрахунку остаточної оцінки за курс 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Усне опитування під час занять 30 

Модуль 1 (теми 1-4) – участь в 

обговоренні теоретичних 

питань, виконання тестових завдань, 

кейсів 

20 

Модуль 2 (теми 5-8) – участь в 

обговоренні теоретичних 

питань, виконання тестових завдань, 

кейсів, участь в 

дискусії 

20 

Підсумкова атестація 30 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    



82-89 В 
добре  

 

зараховано 74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 


