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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 5 

Галузь знань: 
08      «Право»                                                                                                                              
(шифр і назва) 

Вибіркова 

 
 

Модулів – 2 

Спеціальність: 081 Право 
(шифр і назва) 

 

  
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів: 2 2020-2021й 

 

Курс 2 

 

 

Семестр  

Загальна кількість 

годин - 150 

4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 

студента -  5,5 

Освітній ступінь: 
Доктор філософії  (PhD) 

20 год. 

Практичні, семінарські 

30 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

100 год. 

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік 

 Примітка:  
Частка годин аудиторних занять для денної форми навчання – 33%. 

Частка годин самостійної та індивідуальної роботи для денної форми навчання – 67 %. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:  набуття здобувачами вищої освіти (ІІІ рівень. доктор філософії) поглиблених та 

систематизованих теоретичних знань про становлення та розвиток науки інформаційного права, 

її предмет та методологію, основні інститути галузі інформаційного права, інформаційно-

правові вчення та перспективи розвитку інформаційного законодавства України, як 

юридичного джерела інформаційного права, шляхом його адаптації до міжнародних правових 

стандартів в умовах глобального інформаційного суспільства, заснованого на знаннях. 

Завдання:  

 сформувати у здобувачів ступеня доктора філософії результати навчання з 

дисципліни (див. перелік), що забезпечать досягнення  ним відповідних програмних результатів 

навчання після завершення освітньо-наукової програми. Зокрема, освітня компонента (далі – 

ОК) «Проблеми інформаційного права» формує блок знань, умінь та компетентностей, 

необхідних для використання систематизованих знань у сфері інформаційного права, що є 

правовим фундаментом інформаційного суспільства, при написанні дисертації; поглиблює 

знання щодо необхідності взаємодії галузей національної системи права та міжнародного права 

задля практичного застосування міжнародних правових стандартів у сфері внутрішньо-

державних інформаційних відносин.  

Результати навчання з дисципліни (РНД) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант буде здатний 

продемонструвати: 

 знання теорії інформаційного права в умовах розбудови інформаційного 

суспільства в Україні, заснованого на знаннях, для практичного вирішення проблеми цифрової 

та когнітивної нерівності в Україні; забезпечення інформаційних прав людини; 

 розуміння значення інтегративної та прогностичної функції інформаційного права 

для забезпечення належного інформаційного правопорядку у суспільстві; 

 знання методології наукових досліджень з інформаційного права та здатність її 

впровадження при розкритті предмета дисертаційного дослідження; 

 уміння моніторити доктринальні дослідження у сфері національного та 

міжнародного інформаційного права щодо правових засобів та організаційно-правових заходів 

наближення інформаційного законодавства України до міжнародних правових стандартів; 

 здатність формувати підґрунтя  для застосування інформаційного законодавства 

під час опрацювання власних досліджень аспірантів  у сфері права в умовах глобального 

інформаційного суспільства  та інтеграції наукових юридичних знань; 

 уміння виявляти та аналізувати наукові та практичні проблеми; пояснювати та 

надавати визначення поняттям науки «інформаційне право» та «міжнародне інформаційне 

право»; моніторити сучасний стан інформаційного законодавства  України на відповідність 

міжнародним правовим стандартам; 

 здатність системно мислити і чітко формулювати свої відповіді та генерувати 

власні ідеї, приймати обґрунтовані рішення в умовах динамічних глобальних інформаційних 

змін; критично ставитися до існуючих доктринальних положень , обґрунтовувати власну 

наукову позицію  щодо напрямів удосконалення підходів до адаптації інформаційного 

законодавства; використовувати концепцію міжнародного «м’якого права» у процесі адаптації 

інформаційного законодавства до міжнародних правових стандартів; 

 уміння готувати пропозиції по практичним проблемам здійснення організаційних 

(контрольно-наглядових, правоохоронних) заходів адаптації інформаційного законодавства 

України; розробляти правові моделі та використовувати правові засоби інформаційного права 

та цифрові інструменти інформаційного суспільства (інформаційно-комунікаційні технології, 
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блокчейн, цифрові активи, токени) задля впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у правотворчу та правозастосовну діяльність органів публічної влади України. 

 

 

3.Зміст дисципліни 

Тема 1.  Наукова школа  у галузі інформаційного права  (на шляху до розбудови 

суспільства знань) 

Роль та місце  наукових шкіл з інформаційного права у розбудові суспільства знань. 

Нова етика юридичних знань: механізми впровадження.  

Фундаментальні засади створення наукової школи у галузі інформаційного права: 

методологічний плюралізм у юриспруденції, системне світорозуміння; формування методології 

наукових досліджень у галузі інформаційного права; спільне використання знань; загальна 

участь у суспільствах знань.  

Дослідницька програма наукової школи з інформаційного права та характеристика її 

структурних елементів.  

Ґенеза наукових результатів школи (концепції, моделі, поняття).Проблемні питання 

наукової школи та шляхи їх вирішення. Перспективні напрями досліджень наукової школи. 

Тема 2 Методологія інформаційного права 

Доктринальні підходи до розуміння феномену методології: позиції фахівців у сфері 

загальної теорії держави і права та у сфері інформаційного права. Визначення поняття  «наука», 

її основних аспектів.  

Пізнавальна модель дослідження науки «інформаційне право». Модель дослідження 

науки «інформаційне право» як результат, наукові знання. Модель дослідження науки 

«інформаційне право» як процес, наукова діяльність. Модель організації наукової діяльності у 

сфер інформаційного права.  

Предмет методології науки «інформаційне право». Форми організації наукових знань.  

Поняття «методологія науки інформаційне право». Значення мети наукової діяльності у 

сфері інформаційного права. Стандарти наукового дослідження  у сфері інформаційного права. 

Критерії науковості знання у сфері інформаційного права. 

Тема 3. Теоретико-правові засади інформаційних правовідносин як інституту 

інформаційного права 

Методологічні питання теорії правовідносин. Концепції праворозуміння щодо 

трактування правовідношення. Передумови виникнення  правовідношення. Вплив розуміння 

сутності права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні на визначення поняття 

«правовідношення». Сутність та правове розуміння правовідношення. Позиції науковців щодо 

визначення поняття «інформаційні правовідносини» (М. М. Рассолов, О.О. Городов, В.О. 

Копилов, І.Л. Бачило, В.М. Брижко, Д.Ю. Шпенов, О.В. Кохановська, Д.В. Огородов).   

Поняття «інтегративна інформаційна сфера», «інформаційна концепція права». Поняття 

«правова система» відповідно до загальної теорії функціональних систем. Склад правової 

системи. Співвідношення понять «правова система» та «інтегративна інформаційна сфера». 

Склад правовідносин  в інтегративній інформаційній сфері.  

Склад правовідносин  в інформаційній сфері. Широке та вузьке тлумачення поняття 

«інформаційні правовідносини» : концепція І. В. Арістової.  

Структура  інформаційних правовідносин. Загальна характеристика юридичних фактів, 

суб’єктів, об’єктів та змісту інформаційних правовідносин. Концепції щодо об’єкта 

інформаційних правовідносин: моністична, плюралістична. Структура суб’єктивних 
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інформаційних прав та обов’язків. Суб’єкти інформаційних правовідносин: інформаційна 

правосуб’єктність, суб’єкти інформаційного права, класифікація. 

Тема 4. Інформаційні права людини як інститут інформаційного права  

Актуальність дослідження інформаційних прав людини. Концепція «трьох поколінь» 

прав людини. Зміст суб’єктивного права на інформацію. Інформаційна функція держави. 

Парадигма правового статусу людини в умовах становлення інформаційного 

суспільства. Людина інформаційної доби. Роль концепції прав людини та концепції 

інформаційного суспільства у формуванні інформаційних прав людини. Право на інформацію у 

міжнародних документах та Конституції України. Зміст права на інформацію – позиції вчених 

(О.О. Тихомиров, І.Л. Бачило, А.І. Марущак, Т.А. Костецька, І.В. Арістова). Інформаційні права 

людини: поняття, перелік.  Вплив інформаційних прав на інші конституційні права і свободи. 

Основні положення Декларації прав людини і правових норм  в інформаційному суспільстві, а 

також їх реалізації. Цифрові права людини: доктринальні підходи та положення Резолюції ГА 

ООН. 

Інститут інформаційних прав людини та громадянина. Підходи (Н.Левицька): 1) 

двокомпонентний склад інформаційних прав людини та громадянина; 2) широкий підхід. Склад 

інформаційних прав людини та громадянина (право на інформацію; право на захист інформації 

про приватне життя, права на комунікацію). 

Тема 5. Теоретико-правові та методологічні основи інституту юридичної 

відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері.  

Відповідальність як соціокультурний феномен. Феномен відповідальності – явище 

соціальне-історичне. Філософське осмислення сутності відповідальності (Арістотель, Фома 

Аквінський, Т. Гоббс, І. Кант, М. Вебер, Ж. П. Сартр). Сучасні вітчизняні  дослідження щодо 

соціального характеру відповідальності. Два підходи до розуміння колективної 

відповідальності (К. Поппер, К. Маркс). Загальна характеристика  проявів феномена 

відповідальності в різних сферах життя суспільства. Місце правової (юридичної) 

відповідальності  на сучасному етапі розвитку цивілізації 

Юридична відповідальність як особливий правоохоронний інститут системи права. 

Теорія юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. Принципи юридичної 

відповідальності. Функції юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності. 

Позиція М. І. Козюбри щодо видів юридичної відповідальності; місце інформаційно-правової 

відповідальності. 

Загально-соціальні та технологічні передумови виникнення новітніх різновидів 

правопорушень в умовах інформатизації. Сутність феномену інформаційного суспільства: 

позиції вчених з різних галузей знань. Підхід фахівців-юристів до розуміння переваг та загроз 

інформаційного суспільства. 

Ґенеза міжнародно-правового забезпечення захисту інформаційного суспільства від 

інформаційних правопорушень: сучасний стан і перспективи розвитку. Правові акти ООН щодо 

забезпечення прав людини, у тому числі, в умовах інформаційного суспільства (Загальна 

декларація прав людини  і громадянина, Міжнародний пакт про громадянські та політичні 

права, Окінавська Хартія Глобального інформаційного суспільства, Декларація тисячоліття 

ООН, Женевська декларація 2005 р., Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності (2000 р.), Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (2000 

р.), Конвенція про кіберзлочинність (2001 р.)). Нормативно-правові акти ЄС щодо регулювання 

суспільних відносин в умовах інформаційного суспільства (Конвенція про кіберзлочинність 
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Ради Європи та Додатковий протокол до неї, Конвенція про захист осіб стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру, Декларація ЄС про засоби масової 

інформації та права людини, Декларація про свободу комунікації в інтернет (2003 р.). 

Місце і роль інституту юридичної відповідальності в інформаційно-правових 

дослідженнях. Визначення поняття «інформаційно-правове дослідження». Характеристика 

галузей знань, що опікуються цими дослідженнями.  

Тема 6. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело національного 

інформаційного права 

Інформаційне право України як комплексна галузь права. Наукові позиції В.С. 

Цимбалюка, І.В. Арістової, І.Л. Бачило. Правова доктрина як юридичне джерело 

інформаційного права. Проблеми інформаційного права як науки: А.І. Марущак, І.В. Арістова. 

Загальні характеристики інформаційного законодавства України як юридичного джерела 

національного інформаційного права. Поняття джерел інформаційного права. Зміст поняття 

«інформаційне законодавство» (В.С. Цимбалюк, В.М. Брижко, А.І. Марущак). Тлумачення 

понять інформаційні відносини, інформаційна сфера, інформаційні правовідносини. 

Інформаційне суспільство: сутність, особливості, вплив на формування інформаційного 

законодавства. 

Нормативно-правові акти як складові інформаційного законодавства: аналіз та 

проблемні питання. Характеристика системоутворюючих актів інформаційного законодавства. 

Роль Конституції України у формуванні інформаційного законодавства. Структура  

інформаційного законодавства (за юридичною силою – критерій) та особливі ознаки елементів 

(актів) різних рівнів інформаційного законодавства. 

Систематизація інформаційного законодавства України як механізм створення умов для 

адаптації до міжнародних правових стандартів. Наукові позиції І.В. Арістової, Т.А. Костецької, 

В.М. Брижка, Ю.Є. Максименка, В.А. Залізняка щодо кодифікації інформаційного 

законодавства. Проект Кодексу про інформацію:  характеристика наукових підходів. 

Тема 7.  Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та роль у 

формуванні юридичних джерел інформаційного права України 

Інтеграційна функція інформаційного права. Сутність  інтеграційної функції: природа та 

значення впливу міжнародного інформаційного законодавства на національне інформаційне 

законодавство  

Понятійний апарат проблеми формування міжнародно-правових стандартів. Визначення 

поняття «міжнародне право»: позиції вчених. Тлумачення поняття «суб'єкти міжнародного 

права», їх класифікація. Розуміння поняття «стандарт», «міжнародні стандарти». Концепція 

міжнародного «м'якого права»: сутність, значення. Тлумачення поняття «міжнародні правові 

стандарти», «міжнародно-правові цілі», «принципи міжнародного права», «міжнародно-правові 

норми». 

Доктрина міжнародного права щодо визначення поняття «міжнародні стандарти»: онто-

гносеологічна та функціональна позиції. Категорії міжнародних правових стандартів: наукові 

позиції. Місце інформаційно- правових стандартів у існуючих класифікаціях. Роль 

міжнародного інформаційного права у регулюванні відносин у міжнародній інформаційній 

сфері. Юридичні джерела міжнародного інформаційного права та місце в них міжнародних 

правових стандартів. Система міжнародних інформаційно-правових стандартів та її складові 

(рівні). Значення цих стандартів у формуванні потенційних юридичних джерел інформаційного 

права України. 

Тема 8. Адаптація законодавства: поняття, ознаки, сутність, співвідношення з 

суміжними поняттями 

Визначення поняття «адаптація законодавства». Тлумачення поняття «адаптація»: зміст 

поняття, широке та вузьке розуміння. Позиції вчених-юристів щодо визначення поняття 

«адаптація законодавства» (Ю.С. Шемчушенко, К.М. Рудой, І.Кравчук, К.Ященко, Б.В. Бабін, 
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В.Ф. Пузирний). Легальне визначення терміну «адаптація законодавства»: порівняльно-

правовий аналіз. 

Основні ознаки адаптації законодавства: загально-правова характеристика. Особливості 

першої ознаки: зв'язок з поняттям «гармонізація». Розуміння гармонізації з точки зору 

міжнародного рівня правового регулювання: позиції О.А. Сушкова, С.К. Дудар, К.М. Рудой. 

Розкриття другої ознаки адаптації законодавства та її зв'язок з третьою ознакою. Етапи 

адаптації законодавства: Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу та Угода про 

асоціацію України з ЄС. 

Співвідношення терміну «адаптація законодавства» із суміжними поняттями та 

категоріями. Розкриття поняття «уніфікація законодавства»: словники та доктринальні підходи 

(О.К. Порфір'єва, О.В. Руденко). Характеристика різновидів уніфікації: кодифікація, 

модернізація, консолідація. Зміст поняття «імплементація» та її класифікація. Тлумачення 

поняття «апроксимація», «рецепція»: доктринальні підходи. Співвідношення понять 

«інтеграція» та «адаптація» законодавства. 

Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до міжнародних 

стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств знання 

Організаційно-правовий механізм співробітництва України з міжнародною організацією 

ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. 

Структура організаційно-правового механізму. Розуміння понять «правове забезпечення», 

«організаційне забезпечення», «ресурсне забезпечення». Тлумачення поняття  «сфера правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства». Модель сфери правового забезпечення:  

національна та міжнародна складові, обґрунтування її специфіки. Складові елементи 

національної та міжнародної частин сфери правового забезпечення.  Особливості дослідження 

сфери правового забезпечення. 

 Національна складова сфери правового забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства в Україні як необхідна умова процесу адаптації інформаційного законодавства 

України до міжнародних стандартів ЮНЕСКО. Трактування поняття «законодавство»: широке 

та вузьке розуміння. Визначення понять: «нормативно правовий акт», «підзаконний 

нормативно-правовий акт», «нормативно-правовий договір», «акти тлумачення права»: 

доктринальні підходи. Нормативно-правові акти регулювання інформаційних відносин: акти 

інформаційного законодавства України, їх загальна характеристика. Міжнародні інформаційно-

правові договори: класифікація, загально-правова характеристика. Значення ратифікації 

міжнародного договору та її аспекти. Місце інтерпретаційних актів у структурі сфери 

правового забезпечення. Стан адаптації інформаційного законодавства до міжнародних 

правових стандартів ЮНЕСКО: проблемні питання та напрями удосконалення 

Міжнародні правові стандарти ЮНЕСКО: міжнародна складова сфери правового 

забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні. Вплив міжнародного 

інформаційного права на формування міжнародної складової сфери правового забезпечення. 

Структура міжнародної складової сфери правового забезпечення. Особливості нормотворення у 

міжнародному праві: принципи міжнародного права, міжнародно-правова ціль, цілі 

міжнародного договору, засоби досягнення цілей у міжнародному праві (норми і принципи). 

Метод програмно-цільового регулювання: роль у процесі регулювання суспільних відносин. 

Правовий фундамент дослідження елементів міжнародної складової сфери правового 

забезпечення. 

Сучасний стан дослідження структурних елементів міжнародної складової сфери 

правового забезпечення. Міжнародно-правові акти ЮНЕСКО, норми яких мають обов'язкову 

юридичну силу: види, понятійний апарат. Конвенції у загальному та спеціальному значенні. 

Протокол: особливості видів. Поняття «декларація», класифікація. Перелік нормативно-

правових актів ЮНЕСКО, що мають обов'язкову юридичну силу у сфері освіти, культури, 

інформації. Рекомендаційні міжнародні акти ЮНЕСКО: концепція міжнародного «м'якого 

права» (роль міжнародних правових норм та неправових міжнародних норм). Договори, що 

очікують вступу у законну силу – різновид норм «м'якого права». Значення програмних та 
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рекомендаційних норм у міжнародному праві. Співвідношення понять рекомендаційних норм 

та рекомендацій як міжнародних актів. Перелік рекомендаційних міжнародних актів ЮНЕСКО. 

Рекомендаційні акти міжнародних конференцій під егідою ЮНЕСКО як третій елемент 

міжнародною складової сфери правового забезпечення: перелік. Класифікація міжнародної 

складової сфери правового забезпечення (за критерієм різновидності норм). Уточнення моделі 

сфери правового забезпечення: міжнародна складова – джерело для удосконалення 

національної складової, а саме, джерел інформаційного права. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Усьо- 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л се

м 

лаб інд с.р. л п ла

б 

інд с.р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 1.  Наукова шко-

ла  у галузі інформа-

ційного права  (на 

шляху до розбудови 

суспільства знань) 

15 2 2   11       

Тема 2. Методологія 

інформаційного права 

17 2 4   11       

Тема 3.  Теоретико -

правові засади інфор-

маційних правовід-

носин як інституту 

інформаційного права 

15 2 2   11       

Тема 4. Інформаційні 

права людини як 

інститут інформацій-

ного права  

16 2 4   10       

Тема 5. Теоретико-

правові та методолог-

гічні основи інституту 

юридичної відпові-

дальності за право-

порушення в інформа-

ційній сфері.  

17 2 4   11       

Тема 6. Інформаційне 

законодавство України 

як юридичне джерело 

національного інфор-

маційного права 

18 2 4   12       

Тема 7.  Міжнародні 

правові стандарти: 

поняття, класифікація 

та роль у формуванні 

юридичних джерел 

інформаційного права 

України 

16 2 2   12       

Тема 8. Адаптація 

законодавства: понят-

тя, ознаки, сутність, 

співвідношення з 

суміжними поняттям 

16 2 4   10       
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Тема 9.  Адаптація 

інформаційного 

законодавства України 

до міжнародних 

стандартів ЮНЕСКО в 

умовах розбудови 

суспільств знання 

20 4 4   12       

Усього годин за 2 

модулі 

150 20 30   100       
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5. Теми та план лекційних  занять  

№ 

з/п 

Назва теми Кільк 

годин 

1 Тема 1. Наукова школа  у галузі інформаційного права  (на шляху до 

розбудови суспільства знань) 

1. Роль та місце  наукових шкіл з інформаційного права у розбудові 

суспільства знань  

2. Фундаментальні засади створення наукової школи у галузі 

інформаційного права  

3. Дослідницька програма наукової школи з інформаційного права та 

характеристика її структурних елементів.  

4. Ґенеза наукових результатів школи 

 

2 

2 Тема 2. Методологія інформаційного права 
1. Доктринальні підходи до розуміння феномену методології  

2. Пізнавальна модель дослідження науки «інформаційне право». 

3. Предмет методології науки «інформаційне право». 

4. Поняття «методологія науки» «інформаційне право»». 

2 

3 Тема 3. Теоретико-правові засади інформаційних правовідносин як 

інституту інформаційного права. 

1. Методологічні питання теорії правовідносин.  

2. Поняття «інтегративна інформаційна сфера», «інформаційна концепція 

права». Співвідношення понять «правова система» та «інтегративна 

інформаційна сфера».  

3. Склад правовідносин  в інформаційній сфері. Широке та вузьке 

тлумачення поняття «інформаційні правовідносини» : концепція І. В. 

Арістової.  

4. Структура  інформаційних правовідносин Загальна характеристика 

юридичних фактів, суб’єктів, об’єктів та змісту інформаційних 

правовідносин. 

2 

4 Тема 4. Інформаційні права людини як інститут інформаційного права.  

1. Актуальність дослідження інформаційних прав людини. 

2. Парадигма правового статусу людини в умовах становлення 

інформаційного суспільства 

3. Інститут інформаційних прав людини та громадянина. Склад 

інформаційних прав людини та громадянина  

2 

5 Тема 5. Теоретико-правові та методологічні основи інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері. 

Вступ до інформаційної деліктології. 

1.  Відповідальність як соціокультурний феномен.  

2. Юридична відповідальність як особливий правоохоронний інститут 

системи права.   

3. Загально-соціальні та технологічні передумови виникнення новітніх 

різновидів правопорушень в умовах інформатизації 

4. Ґенеза міжнародно-правового забезпечення захисту інформаційного 

суспільства від інформаційних правопорушень: сучасний стан і перспективи 

розвитку.  

5. Місце і роль інституту юридичної відповідальності в інформаційно-

правових дослідженнях  

2 

6 Тема 6. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело 

національного інформаційного права 

1. Інформаційне право України як комплексна галузь права. 

2. Загальні характеристики інформаційного законодавства України як 

2 
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юридичного джерела національного інформаційного права 

3. Нормативно-правові акти як складові інформаційного законодавства: 

аналіз та проблемні питання  

4. Систематизація інформаційного законодавства України як механізм 

створення умов для адаптації до міжнародних правових стандартів 

7 Тема 7.  Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та роль у 

формуванні юридичних джерел інформаційного права України 

1. Інтеграційна функція інформаційного права  

2. Понятійний апарат проблеми формування міжнародно-правових стандартів 

3. Доктрина міжнародного права щодо визначення поняття «міжнародні 

стандарти»: онто-гносеологічна та функціональна позиції 

2 

8 Тема 8. Адаптація законодавства: поняття, ознаки, сутність, 

співвідношення з суміжними поняттями 

1. Визначення поняття «адаптація законодавства». 

2. Основні ознаки адаптації законодавства: загально-правова 

характеристика  

3. Співвідношення терміну «адаптація законодавства» із суміжними 

поняттями та категоріями 

2 

9 Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств 

знання 

1. Організаційно-правовий механізм співробітництва України з 

міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

2. Національна складова сфери правового забезпечення розвитку 

інформаційного суспільства в Україні як необхідна умова процесу адаптації 

інформаційного законодавства України до міжнародних стандартів 

ЮНЕСКО 

2 

10 Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств 

знання 

1. Міжнародні правові стандарти ЮНЕСКО: міжнародна складова сфери 

правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.  

2. Сучасний стан дослідження структурних елементів міжнародної 

складової сфери правового забезпечення. 

2 

 Разом 20 

 
6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Наукова школа  у галузі інформаційного права  (на шляху до 

розбудови суспільства знань). 
Коротка презентація самостійної роботи (Нова етика юридичних 

знань: механізми впровадження. Перспективні напрями досліджень 

наукової школи.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування(Роль та 

та місце наукових шкіл з інформаційного права у створенні юридичних 

знань, необхідних для забезпечення правопорядку у суспільстві знань. 

Фундаментальні засади створення наукової школи у галузі 

інформаційного права.) 

Дискусія: Проблемні питання наукової школи та шляхи їх вирішення. 

2 

2 Тема 2. Методологія інформаційного права. 2 
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Презентація самостійної роботи (Доктринальні підходи до розуміння 

феномену методології: позиції фахівців у сфері загальної теорії держави 

і права та у сфері інформаційного права.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Значення мети наукової діяльності у сфері інформаційного права. 

Визначення поняття  «наука», її основних аспектів. Предмет методології 

науки «інформаційне право» (як наукової діяльності)) 

Дискусія: Підходи вчених щодо розуміння методу інформаційного 

права. (І.Б. Жиляєв, Р.А. Калюжний, І.Л. Бачило, І.В. Панова, О.В. 

Синєокий). 

3 Тема 2. Методологія інформаційного права. 

Коротка презентація самостійної роботи (Стандарти наукового 

дослідження  у сфері інформаційного права. Критерії науковості знання 

у сфері інформаційного права.) 

Практичне завдання: Розробка моделі дослідження науки 

«інформаційне право» як об’єкта пізнання. 

2 

4 Тема 3. Теоретико-правові засади інформаційних правовідносин як 

інституту інформаційного права. 

Коротка презентація самостійної роботи (Огляд наукових підходів до 

розуміння сутності інформаційного права: дослідження І.В. Арістової, Б. 

А. Кормича, М.Я. Швеця, О.В. Кохановської, А. І. Марущака, В.М. 

Брижка, О.Г. Марценюка, К.І. Бєлякова, А.М. Новицького, В.С. 

Цимбалюка, І.М. Сопілко, А.П. Коваленко, Ю.П. Бурила, О.В. Олійника, 

О.А. Баранова. Позиції науковців щодо визначення поняття 

«інформаційні правовідносини» (М. М. Рассолов, О.О. Городов, В.О. 

Копилов, І.Л. Бачило, В.М. Брижко, Д.Ю. Шпенов, О.В. Кохановська, 

Д.В. Огородов). Широке та вузьке тлумачення поняття «інформаційні 

правовідносини» : концепція І. В. Арістової. Інформаційні 

правовідносини у банківській сфері України: концепція Т.О. Чернадчук.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування (Сутність 

та правове розуміння правовідношення. Суб’єкти інформаційних 

правовідносин: інформаційна правосуб’єктність, суб’єкти 

інформаційного права, класифікація.) 

2 

5 Тема 4. Інформаційні права людини як інститут інформаційного 

права. 

Коротка презентація самостійної роботи (Інформаційні права людини: 

поняття, перелік. Право на інформацію у міжнародних документах та 

Конституції України. Зміст права на інформацію – позиції вчених (О.О. 

Тихомиров, І.Л. Бачило, А.І. Марущак, Т.А. Костецька, І.В. Арістова).)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування (Роль 

концепції прав людини та концепції інформаційного суспільства у 

формуванні інформаційних прав людини.)  

Дискусія: Актуальність дослідження інформаційних прав людини. 

2 

6 Тема 4. Інформаційні права людини як інститут інформаційного 

права. 

Презентація самостійної роботи (Дослідження інформаційної безпеки у 

працях вчених-правників (Б.А. Кормич, В.С. Цимбалюк, В.Д. 

Гавловський, М.Я. Швець, Р.А. Калюжний, В.Я. Настюк, В.В. Бєлевцева, 

О.В. Олійник, О.А. Баранов, А.В. Пазюк, В.А. Ліпкан, Ю.Є. 

Максименко, Г.М. Лінник). Основні положення Декларації прав людини 

і правових норм  в інформаційному суспільстві, а також їх реалізації. 

Цифрові права людини: доктринальні підходи та положення Резолюції 

2 
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ГА ООН. ) 

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування  (Вплив 

інформаційних прав на інші конституційні права і свободи.Місце 

системи інформаційної безпеки у системі національної безпеки. 
Загально-соціальні та технологічні передумови виникнення новітніх 

різновидів правопорушень в умовах інформатизації. ) 

7 Тема 5. Теоретико-правові та методологічні основи інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній 

сфері.  

Коротка презентація самостійної роботи ( Правові акти ООН щодо 

забезпечення прав людини, у тому числі, в умовах інформаційного 

суспільства. Загально-соціальні та технологічні передумови виникнення 

новітніх різновидів правопорушень в умовах інформатизації.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування (Загальна 

характеристика  проявів феномена відповідальності в різних сферах 

життя суспільства. Місце правової (юридичної) відповідальності  на 

сучасному етапі розвитку цивілізації.) 

Дискусія: Підхід фахівців-юристів до розуміння переваг та загроз 

інформаційного суспільства. 

2 

8 Тема 5. Теоретико-правові та методологічні основи інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній 

сфері.  

Презентація самостійної роботи (Ґенеза міжнародно-правового 

забезпечення захисту інформаційного суспільства від інформаційних 

правопорушень: сучасний стан і перспективи розвитку. Місце і роль 

інституту юридичної відповідальності в інформаційно-правових 

дослідженнях.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Протидія інформаційним правопорушенням в України. Протидія 

інформаційним правопорушенням на міжнародному рівні.)  

2 

9 Тема 6. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело 

національного інформаційного права 

Презентація самостійної роботи (Структура  інформаційного 

законодавства (за юридичною силою – критерій) та особливі ознаки 

елементів (актів) різних рівнів інформаційного законодавства. 

Характеристика системоутворюючих актів інформаційного 

законодавства. Наукові позиції І.В. Арістової, Т.А. Костецької, В.М. 

Брижка, Ю.Є. Максименка, В.А. Залізняка щодо кодифікації 

інформаційного законодавства.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Інформаційне право України як комплексна галузь права. Наукові 

позиції В.С. Цимбалюка, І.В. Арістової, І.Л. Бачило. Інформаційне 

суспільство: сутність, особливості, вплив на формування 

інформаційного законодавства..) 

Дискусія: Проект Кодексу про інформацію:  характеристика 

наукових підходів. 

2 

10 Тема 7.  Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та 

роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права 

України 

Презентація самостійної роботи (Роль міжнародного інформаційного 

права у регулюванні відносин у міжнародній інформаційній сфері. 

Юридичні джерела міжнародного інформаційного права та місце в них 

2 
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міжнародних правових стандартів.).  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(тлумачення понять «міжнародне право», «суб’єкти міжнародного 

права», «міжнародні правові стандарти», «інформаційно-правові 

стандарти», «міжнародне інформаційне законодавство»; міжнародне 

інформаційне право;  джерела міжнародного інформаційного права.). 

11 Тема 7.  Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та 

роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права 

України 

Коротка презентація самостійної роботи (Система міжнародних 

інформаційно-правових стандартів та її складові (рівні). Значення 

міжнародних інформаційно-правових стандартів у формуванні 

потенційних юридичних джерел інформаційного права України.).  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Систематизація інформаційного законодавства України як механізм 

створення умов для адаптації до міжнародних правових стандартів). 

2 

12 Тема 8. Адаптація законодавства: поняття, ознаки, сутність, 

співвідношення з суміжними поняттями 

Презентація самостійної роботи (Аналіз Загальнодержавної програми 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу. Позиції вчених-юристів щодо визначення поняття «адаптація 

законодавства» (Ю.С. Шемчушенко, К.М. Рудой, І.Кравчук, К.Ященко, 

Б.В. Бабін, В.Ф. Пузирний). Легальне визначення терміну «адаптація 

законодавства»: порівняльно-правовий аналіз.)  

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(визначення термінів «адаптація законодавства», «процес адаптації», 

«гармонізація», «уніфікація», «імплементація», «апроксимація»;  

елементи національної та міжнародної частин сфери правового 

забезпечення; особливости дослідження сфери правового забезпечення.) 

2 

13 Тема 8. Адаптація законодавства: поняття, ознаки, сутність, 

співвідношення з суміжними поняттями 

Коротка презентація самостійної роботи (Складові елементи 

національної та міжнародної частин сфери правового забезпечення.  

Особливості дослідження сфери правового забезпечення.)  

Практичне завдання: Модель сфери правового забезпечення:  

національна та міжнародна складові, обґрунтування її специфіки. 

2 

14 Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств 

знання. 

Презентація самостійної роботи (Комплексний аналіз міжнародних 

інформаційно-правових актів  ЮНЕСКО. Класифікація міжнародної 

складової сфери правового забезпечення (за критерієм різновидності 

норм).   

Обговорення питань, винесених на самостійне опрацьовування 

(Організаційно-правовий механізм співробітництва України з 

міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства в Україні.) 

2 

15 Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств 

знання. 

Презентація самостійної роботи (Стан адаптації інформаційного 

законодавства до міжнародних правових стандартів ЮНЕСКО: 

2 
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проблемні питання та напрями удосконалення.)  

Практичне завдання: Уточнення моделі сфери правового забезпечення: 

міжнародна складова – джерело для удосконалення національної 

складової, а саме, джерел інформаційного права. 

 Разом 30 

Робота в аудиторіях на семінарських заняттях побудована таким чином, щоб допомогти 

здобувачу вищої освіти  сформувати блок знань, умінь та компетентностей, необхідних для 

використання систематизованих знань у сфері інформаційного права, що є правовим 

фундаментом інформаційного суспільства, при написанні дисертації; поглибити знання щодо 

необхідності взаємодії галузей національної системи права та міжнародного права задля 

практичного застосування міжнародних правових стандартів у сфері внутрішньо-державних 

інформаційних відносин.                                                                                                            

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1.  Наукова школа  у галузі інформаційного права  (на шляху 

до розбудови суспільства знань) 

Фундаментальні засади створення наукової школи у галузі 

інформаційного права: методологічний плюралізм у юриспруденції, 

системне світорозуміння; формування методології наукових 

досліджень у галузі інформаційного права; спільне використання знань; 

загальна участь у суспільствах знань. Проблемні питання наукової 

школи та шляхи їх вирішення.  

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з запропонованих 

питань. 

11 

2 Тема 2 Методологія інформаційного права 

Доктринальні підходи до розуміння феномену методології: позиції 

фахівців у сфері загальної теорії держави і права та у сфері 

інформаційного права. Модель дослідження науки «інформаційне право» 

як результат, наукові знання. Модель дослідження науки «інформаційне 

право» як процес, наукова діяльність. Форми організації наукових знань.  

Значення мети наукової діяльності у сфері інформаційного права.  

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з запропонованих 

питань. 
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3 Тема 3.  Теоретико-правові засади інформаційних правовідносин як 

інституту інформаційного права 

Концепції праворозуміння щодо трактування правовідношення. 

Передумови виникнення  правовідношення. Вплив розуміння сутності 

права в об’єктивному та суб’єктивному розумінні на визначення 

поняття «правовідношення». Позиції науковців щодо визначення 

поняття «інформаційні правовідносини» (М. М. Рассолов, О.О. Городов, 

В.О. Копилов, І.Л. Бачило, В.М. Брижко, Д.Ю. Шпенов, О.В. 

Кохановська, Д.В. Огородов).   

Поняття «правова система» відповідно до загальної теорії 

функціональних систем. Склад правової системи. Склад правовідносин  

в інтегративній інформаційній сфері.  

Концепції щодо об’єкта інформаційних правовідносин: моністична, 

плюралістична. Структура суб’єктивних інформаційних прав та 

обов’язків.  

Аналіз концептуальних підходів провідних науковців щодо дискусійних 

питань в сфері інформаційних правовідносин. Підготовка презентацій. 

11 

4 Тема 4. Інформаційні права людини як інститут інформаційного 

права  

Концепція «трьох поколінь» прав людини. Зміст суб’єктивного права на 

інформацію. Інформаційна функція держави. 

Людина інформаційної доби.  

Підходи (Н.Левицька): 1) двокомпонентний склад інформаційних прав 

людини та громадянина; 2) широкий підхід. Склад інформаційних прав 

людини та громадянина (право на інформацію; право на захист 

інформації про приватне життя, права на комунікацію). 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з запропонованих 

питань. 

10 

5 Тема 5. Теоретико-правові та методологічні основи інституту 

юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній 

сфері. вступ до інформаційної деліктології 

Феномен відповідальності – явище соціальне-історичне. Філософське 

осмислення сутності відповідальності (Арістотель, Фома Аквінський, 

Т. Гоббс, І. Кант, М. Вебер, Ж. П. Сартр). Сучасні вітчизняні  

дослідження щодо соціального характеру відповідальності. Два підходи 

до розуміння колективної відповідальності (К. Поппер, К. Маркс).  

Теорія юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. 

Принципи юридичної відповідальності. Функції юридичної 

відповідальності. Види юридичної відповідальності. Позиція М. І. 

Козюбри щодо видів юридичної відповідальності; місце інформаційно-

правової відповідальності. 

Сутність феномену інформаційного суспільства: позиції вчених з різних 

галузей знань.  

Правові акти ООН щодо забезпечення прав людини, у тому числі, в 
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умовах інформаційного суспільства (Загальна декларація прав людини  і 

громадянина, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 

Окінавська Хартія Глобального інформаційного суспільства, Декларація 

тисячоліття ООН, Женевська декларація 2005 р., Конвенція ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму (2000 

р.), Конвенція про кіберзлочинність (2001 р.)). Нормативно-правові 

акти ЄС щодо регулювання суспільних відносин в умовах інформаційного 

суспільства (Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи та 

Додатковий протокол до неї, Конвенція про захист осіб стосовно 

автоматизованої обробки даних особистого характеру, Декларація ЄС 

про засоби масової інформації та права людини, Декларація про свободу 

комунікації в інтернет (2003 р.). 

Визначення поняття «інформаційно-правове дослідження». 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Аналіз концептуальних підходів провідних 

науковців щодо дискусійних питань в вище згаданій сфері. Підготовка 

презентацій з запропонованих питань. 

6 Тема 6. Інформаційне законодавство України як юридичне джерело 

національного інформаційного права 

Поняття джерел інформаційного права. Зміст поняття «інформаційне 

законодавство» (В.С. Цимбалюк, В.М. Брижко, А.І. Марущак). 

Тлумачення понять інформаційні відносини, інформаційна сфера, 

інформаційні правовідносини. Інформаційне суспільство: сутність, 

особливості, вплив на формування інформаційного законодавства. 

Характеристика системоутворюючих актів інформаційного 

законодавства. Роль Конституції України у формуванні інформаційного 

законодавства. Структура  інформаційного законодавства (за 

юридичною силою – критерій) та особливі ознаки елементів (актів) 

різних рівнів інформаційного законодавства. 

 Проект Кодексу про інформацію:  характеристика наукових підходів. 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Аналіз концептуальних підходів провідних 

науковців щодо дискусійних питань в вище згаданій сфері. Підготовка 

презентацій з запропонованих питань. 

12 

7 Тема 7.  Міжнародні правові стандарти: поняття, класифікація та 

роль у формуванні юридичних джерел інформаційного права 

України 

Сутність  інтеграційної функції: природа та значення впливу 

міжнародного інформаційного законодавства на національне 

інформаційне законодавство  

Визначення поняття «міжнародне право»: позиції вчених. Тлумачення 

поняття «суб'єкти міжнародного права», їх класифікація. Розуміння 

поняття «стандарт», «міжнародні стандарти». Концепція 

міжнародного «м'якого права»: сутність, значення. Тлумачення 
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поняття «міжнародні правові стандарти», «міжнародно-правові цілі», 

«принципи міжнародного права», «міжнародно-правові норми». 

Категорії міжнародних правових стандартів: наукові позиції. Місце 

інформаційно- правових стандартів у існуючих класифікаціях.  

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти).  Підготовка презентацій з запропонованих 

питань. 

8 Тема 8. Адаптація законодавства: поняття, ознаки, сутність, 

співвідношення з суміжними поняттями 

Тлумачення поняття «адаптація»: зміст поняття, широке та вузьке 

розуміння.  

Особливості першої ознаки: зв'язок з поняттям «гармонізація». 

Розуміння гармонізації з точки зору міжнародного рівня правового 

регулювання: позиції О.А. Сушкова, С.К. Дудар, К.М. Рудой. Розкриття 

другої ознаки адаптації законодавства та її зв'язок з третьою ознакою. 

Етапи адаптації законодавства: Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу та Угода про асоціацію України з ЄС. 

Розкриття поняття «уніфікація законодавства»: словники та 

доктринальні підходи (О.К. Порфір'єва, О.В. Руденко). Характеристика 

різновидів уніфікації: кодифікація, модернізація, консолідація. Зміст 

поняття «імплементація» та її класифікація. Тлумачення поняття 

«апроксимація», «рецепція»: доктринальні підходи. Співвідношення 

понять «інтеграція» та «адаптація» законодавства. 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Аналіз концептуальних підходів провідних 

науковців щодо дискусійних питань в вище згаданій сфері. Підготовка 

презентацій з запропонованих питань. 
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9 Тема 9.  Адаптація інформаційного законодавства України до 

міжнародних стандартів ЮНЕСКО в умовах розбудови суспільств 

знання 

Структура організаційно-правового механізму. Розуміння понять 

«правове забезпечення», «організаційне забезпечення», «ресурсне 

забезпечення». Тлумачення поняття  «сфера правового забезпечення 

розвитку інформаційного суспільства».  

 Трактування поняття «законодавство»: широке та вузьке розуміння. 

Визначення понять: «нормативно правовий акт», «підзаконний 

нормативно-правовий акт», «нормативно-правовий договір», «акти 

тлумачення права»: доктринальні підходи. Нормативно-правові акти 

регулювання інформаційних відносин: акти інформаційного 

законодавства України, їх загальна характеристика. Міжнародні 

інформаційно-правові договори: класифікація, загально-правова 

характеристика. Значення ратифікації міжнародного договору та її 

аспекти. Місце інтерпретаційних актів у структурі сфери правового 

забезпечення.  

Вплив міжнародного інформаційного права на формування міжнародної 
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складової сфери правового забезпечення. Структура міжнародної 

складової сфери правового забезпечення. Особливості нормотворення у 

міжнародному праві: принципи міжнародного права, міжнародно-

правова ціль, цілі міжнародного договору, засоби досягнення цілей у 

міжнародному праві (норми і принципи). Метод програмно-цільового 

регулювання: роль у процесі регулювання суспільних відносин. Правовий 

фундамент дослідження елементів міжнародної складової сфери 

правового забезпечення. 

Міжнародно-правові акти ЮНЕСКО, норми яких мають обов'язкову 

юридичну силу: види, понятійний апарат. Конвенції у загальному та 

спеціальному значенні. Протокол: особливості видів. Поняття 

«декларація», класифікація. Перелік нормативно-правових актів 

ЮНЕСКО, що мають обов'язкову юридичну силу у сфері освіти, 

культури, інформації. Рекомендаційні міжнародні акти ЮНЕСКО: 

концепція міжнародного «м'якого права» (роль міжнародних правових 

норм та неправових міжнародних норм). Договори, що очікують вступу 

у законну силу – різновид норм «м'якого права». Значення програмних та 

рекомендаційних норм у міжнародному праві. Співвідношення понять 

рекомендаційних норм та рекомендацій як міжнародних актів. Перелік 

рекомендаційних міжнародних актів ЮНЕСКО. Рекомендаційні акти 

міжнародних конференцій під егідою ЮНЕСКО як третій елемент 

міжнародною складової сфери правового забезпечення: перелік. 

Аналіз наукової літератури (за рекомендацією викладача чи на вибір 

здобувача вищої освіти). Підготовка презентацій з запропонованих 

питань. 

 Разом 100 

 
8. Методи навчання, що використовуються у дисципліні   

 1. Методи навчання за джерелом знань: 

 1.1. Словесні: розповідь, пояснення, бесіда (евристична і репродуктивна), лекція, робота 

з книгою (читання, переказ, складання плану,  конспектування,  опорних конспектів тощо).  

 1.2. Наочні: демонстрація, ілюстрація. 

 1.3. Практичні:  практична робота. 

 2. Методи навчання за характером логіки пізнання. 

 2.1.Метод порівняльного правознавства (компаративний метод) – полягає у вивченні 

та використанні правового регулювання схожих правовідносин у різних правопорядках та 

правових системах з урахуванням не лише юридичного змісту того чи іншого правового 

інституту, а й причини його появи в конкретній національній правовій системі та форми 

історичного розвитку. Це дозволяє визначити універсальні та специфічні закономірності 

розвитку інформаційно-правових явищ. 

 2.2. Метод комплексного аналізу – ґрунтується на одночасному використанні для 

вирішення конкретного завдання наукового інструментарію, що використовується декількома 

різними науками, наприклад юриспруденції та інформатики. 

 2.3. Метод системного аналізу – ґрунтується на розгляді конкретного явища, як певної 

системи, в якій складові частини (елементи) функціонують з певною метою. Сутність полягає у 

виявленні елементів та взаємозв’язків між ними з метою подальшого аналізу їх взаємодії.  
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2.4. Метод конкретних соціологічних досліджень – полягає у використанні аналізу 

статистичних даних, у тому числі і даних судової, правозахисної та правозастосовної 

статистики тощо. 

 2.5. Історичний метод - ґрунтується на вивченні історії становлення та розвитку того 

чи іншого правового інституту, поняття, категорії тощо . 

 3. Методи навчання за характером та рівнем самостійної розумової діяльності 

студентів. 

 3.1. Проблемний   (чи проблемно-інформаційний) 

 3.2. Частково-пошуковий (евристичний) 

 3.3. Репродуктивний 

 3.4. Пояснювально-демонстративний 

 4.  Активні методи навчання   -  використання технічних засобів навчання,  диспути, 

круглі столи,  використання проблемних ситуацій, використання опорних конспектів лекцій. 

5. Інтерактивні технології навчання  -  використання мультимедійних технологій,   case-

study (метод аналізу конкретних ситуацій),   діалогове навчання, співробітництво здобувачів 

(кооперація). 

9. Методи оцінювання 

Формативне оцінювання: на кожному занятті здобувачи вищої освіти отримують 

описовий зворотний зв'язок. За результатами першого модуля – письмова робота, що дає 

здобувачам вищої освіти уявлення про рівень їхнього прогресу.  

Сумативне оцінювання спрямоване на оцінювання того, наскільки здобувачи вищої освіти 

досягли запланованих результатів навчання через оцінювання презентацій, виконання 

письмових завдань.   

Оцінювання за 100-бальною шкалою (розподіл балів у розділі 10) 

                                                 
10. Розподіл балів, які отримують здобувачи вищої освіти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

 

 

СРС 

Т1
1
 Т2

2
 Т3

3
 Т4

4
 Т5

5
 Т6

6
 Т7

7
 Т8

8
 Т9

9
 30

10
 100 

6 8 8 8 8 8 8 8 8   

                                           
1
 Здобувач має сформулювати основні завдання і функції наукової школи інформаційного права на шляху до 

розбудови суспільства знань. Визначити роль та місце наукових шкіл з інформаційного права у створенні 

юридичних знань, необхідних для забезпечення правопорядку у суспільстві знань.  ДРН1. ДРН 2.  
2
 Здобувач має сформулювати доктринальні підходи до розуміння феномену методології інформаційного права, 

посилаючись на позиції фахівців. Розробити і представити свою модель дослідження науки «інформаційне право» 

як об’єкта пізнання.. ДРН 3. ДРН 8. 
3
 Здобувач має підготувати огляд наукових підходів до формування сутності інформаційного права. Визначити, 

теоретико-правові засади інформаційних правовідносин як інституту інформаційного права посилаючись на 

позиції фахівців у згаданій сфері. ДРН 2. - ДРН 5.  
4
 Здобувач має сформулювати концепцію прав людини та концепцію інформаційного суспільства, їх роль у 

формуванні інформаційних прав людини. Запропонувати напрями подальшого розвитку інституту інформаційних 

прав людини. ДРН 1. ДРН 2. ДРН 8. 
5
 Тест множинного вибору та аналітичні завдання ДРН 1. ДРН 4. ДРН 5  

6
 Здобувач має підготувати огляд Міжнародних правових стандартів, роблячи акцент на їх роль у формуванні 

юридичних джерел інформаційного права України. ДРН 4. ДРН 6. ДРН 7 
7
 Здобувач має розробити і представити свою структуру Проекту Кодексу про інформацію. ДРН 4. ДРН 6. -  ДРН 8 

8
 Здобувач має розробити і представити свою модель сфери правового забезпечення розвитку інформаційного 

суспільства в Україні, враховуючи національні і міжнародні складові. ДРН 1. ДРН 2. ДРН 4. ДРН 6.- ДРН 8 
9
 Тест множинного вибору та аналітичні завдання ДРН 1. ДРН 6.  ДРН 7. 

10
 Здобувач вищої освіти ІІІ рівня має підготувати тезисний виклад певної проблеми в сфері інформаційних 

правовідносин,  яка насьогодні є більш актульною,  обґрунтовувати власну наукову позицію щодо напрямів її 

вирішення і презентувати в аудиторії. ДРН 1. ДРН 3. ДРН 5. ДРН 8 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

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    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

69-74 D 
задовільно  

60-68 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 

 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Навчальний посібник щодо вивчення предмету  «Проблеми інформаційного права». СНАУ, 

2020 рік. 122 с. 

2. Методичний посібник підготовки до семінарських занять і виконання практичних робіт з 

предмету  «Проблеми інформаційного права». СНАУ, 2020 рік. 34 с. 

3. Методичний посібник для виконання самостійної роботи аспірантів з предмету  «Проблеми 

інформаційного права». СНАУ, 2020 рік. 37 с. 

4. Навчально - методичний комплекс з дисципліни «Проблеми інформаційного права», на 

платформі Moodle, СНАУ, 2020 рік. 

 

12. Рекомендована література 

Нормативно-правові акти: 

1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 1969р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_118 

2. Декларация тысячелетия Организации Объединённых Наций от 8 сентября 2000 г. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України.  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_621 

3. Деякі питання Національної телекомпанії України: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 4 червня 2002р. № 764 //Офіційний вісник України.  2002 р.  № 23.  Ст.1121. 

4. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций от 24 октября 1970 года : [Электронный ресурс] .  Режим доступа : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_569&p=1306743007052486 

5. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства – глобальне завдання в 

новому тисячолітті» від 12 грудня 2003 року [Електронний ресурс].  Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57 

6. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Про захист фізичних осіб при 

обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року 

[Електронний ресурс].  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_242 

7. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради «Стосовно обробки персональних 

даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» 

[Електронний ресурс].  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_243 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_118
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_118
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_621
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_621
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_569&p=1306743007052486
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c57
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_242
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8. Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности : Резолюция 60/45 Генеральной Ассамблеи ООН от 8 декабря 2005 г. : 

A/RES/60/45 : [Электронный ресурс] // Веб-сайт Верховной Рады Украины. Режим доступа : 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi 

9. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 05 травня 1989 року // 

Офіційний вісник України.  2008.  № 100.  Ст. 3297. 

10. Європейська політика сусідства, схвалена Кабінетом Міністрів України 12 лютого2005 

року [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/what_eu/neighbourhood_policy_eastern_partnership/index_u

k.htm 

11. Женевська декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства: глобальна 

задача в новому тисячолітті» від 12 грудня 2003 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://informationsociety.wordpress.com/basics/wsis_outcomes/dp 

12. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ) від 1 серпня 

1975 року // Офіційний вісник України.  2005.  № 4  С. 403.  

13. Конвенція про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних: 

Конвенція Ради Європи від 28.12.1981 р. № 994_326 . URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_326 

14. Конституція України : від 28.06.1999 [Електронний ресурс] / Веб-сайт Верховної Ради 

України.  2012.   Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80  

15. Копенгагенська нарада Конференції щодо людського виміру Наради з безпеки і 

співробітництва в Європі від 26 червня 1990 року : [Електронний ресурс] // Веб-сайт Верховної 

Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_082 

16. Конвенція про визнання навчальних курсів, дипломів про вищу освіту і вчених ступенів 

у державах регіону Європи від 21 грудня 1979 р. [Електронний ресурс].  Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU79K05U.html.  

17. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року [Електронний ресурс].  

Режим доступу : http://stra.teg.ru/library/national/34/evro/konv_kiber 

18. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 липня 2000 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_163 

19. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: 

Закон України від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. 2007. № 12. Ст. 102. 

20. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 05.10.2017 № 
2163-19 / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 
21. Про Національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст. 181. 

22. Про засади зовнішньої і внутрішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 2010. № 40. Ст. 527. 

23. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. 

[Електронний ресурс] / Відомості Верховна Рада України.  Режим доступу: 

http://www.rada.gov.ua. 

24. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII [Електронний ресурс] / 

Веб-сайт Верховної Ради України.  2012.  Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12.  

25. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 2010. № 34. Ст. 481. 

26. Про Національну комісію України у справах ЮНЕСКО: Указ Президента України від 9 

листопада 1995 р. N 1022 [Електронний ресурс] /  Верховна Рада України.  Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 1022%2F95  
27. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 1994. № 31. Ст. 286. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi
http://informationsociety.wordpress.com/basics/wsis_outcomes/dp/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_326
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_082
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU79K05U.html
http://stra.teg.ru/library/national/34/evro/konv_kiber
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19
http://www.rada.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=%201022%2F95
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28. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 1992.  № 12.  Ст. 165. 

29. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 1993. № 33. Ст. 345.  

30. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 

листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 1. Ст. 1. 

31. Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон 

України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 12. Ст. 166. 

32. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 

31 травня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. 2005. № 26. Ст. 347. 

33. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 

2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст.275.  
34. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: 

Закон України від 23 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 50. Ст. 302. 

35. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації Закон України від 23 вересня 1997 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 1997. № 49. Ст.299.  
36. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995 р. // Відомості Верховної 

Ради України. 1995. № 13. Ст.83. 

37. Про рекламу: Закон України в редакції від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради 

України. 2004. № 8. Ст. 62.  
38. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // Відомості 

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

39. Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради 

України. 1997. № 32. Ст. 206.  

40. Про Національний архівний фонд і архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. 

// Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 86. 

41. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 43. 

42. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20 листопада 2003 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 2004. № 14. Ст. 192. 

43. Про зв’язок: Закон України від 16 травня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. 

1995. № 20. Ст. 143. 

44. Про обов’язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 1999. № 22 – 23. Ст. 199.  
45. Про електронний цифровий підпис: Закон України від 22 травня 2003 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 276. 

46. Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради 

України. 1994. № 16. Ст. 93.  

47. Про Національну систему конфіденційного зв’язку: Закон України від 10 січня 2002 р. // 

Відомості Верховної Ради України. 2002. № 15. Ст. 103. 

48. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів 

в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. 1998. № 15. 

Ст. 67. 

49. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості 

Верховної Ради України  2001. № 5 – 6. Ст. 30. 

50. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 1 червня 2000 р. // Відомості 

Верховної Ради України. 2000. № 36. Ст. 298. 

51. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 1 червня 

2000 р. // Відомості Верховної Ради України. 2000. № 36. Ст. 299. 

52. Про стандартизацію: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради 

України. 2001. № 31. Ст. 145. 
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53. Про поштовий зв’язок: Закон України від 4 листопада 2001 р. // Відомості Верховної 

Ради України.  2002.  № 6.  Ст. 39 

54. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості 

Верховної Ради України.  1994.  № 13.  Ст. 64. 

55. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // 

Відомості Верховної Ради України.  1994.  № 7. Ст. 67 

56. Про заходи щодо створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України: 

Указ Президента України від 21 лютого 2008 р. № 148/2008 [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=148%2F2008 

57. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21 листопада 2002 року [Електронний 
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ДОДАТОК  

до робочої програми навчальної дисципліни (силабуса)  

ВБ 1- ВБ 3.Проблеми інформаційного права 

Таблиця – Узгодження результатів навчання з дисципліни (ДРН) з програмними результатами 

навчання (ПРН) ОНП Право, спеціальність 081 ПРАВО 

Результати навчання з 

дисципліни 

Програмні результати навчання 

  ПРН2 ПРН 

 5 

ПРН  

8 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ПРН 

12 

ПРН 

15 

ПРН 

16 

ПРН 

17 

ПРН  

18 

ПРН 

20 

ДРН1.знання теорії 

інформаційного права 

в умовах розбудови 

інформаційного сус-

пільства в Україні, 

заснованого на знан-

нях, для практичного 

вирішення проблеми 

цифрової та когні-

тивної нерівності в 

Україні; забезпечення 

інформаційних прав 

людини; 

 Х  Х    Х Х   

ДРН2.розуміння зна-

чення інтегративної 

та прогностичної 

функції інформацій-

ного права для за-

безпечення належ-

ного інформаційного 

правопорядку у 

суспільстві; 

 Х      Х Х   

ДРН3. знання методо-

логії наукових дослід-

жень з інформаційно-

го права та здатність 

її впровадження при 

розкритті предмета 

дисертаційного до-

слідження; 

Х  Х Х Х  Х Х Х Х  

ДРН4.уміння моніто-

рити доктринальні 

дослідження у сфері 

національного та 

міжнародного інфор-

маційного права щодо 

правових засобів та 

організаційно-право-

вих заходів набли-

ження інформаційно-

  Х Х Х Х Х  Х  Х 



43 

 

  

го законодавства Ук-

раїни до міжнародних 

правових стандартів; 

ДРН5. здатність фор-

мувати підґрунтя  

для застосування ін-

формаційного зако-

нодавства під час 

опрацювання власних 

досліджень здобува-

чив  у сфері права в 

умовах глобального 

інформаційного сус-

пільства  та інтеграції 

наукових юридичних 

знань; 

 Х Х Х Х Х      Х   Х Х 

  

  

ДРН6. уміння вияв-

ляти та аналізувати 
наукові та практичні 

проблеми; пояснюва-

ти та надавати визна-

чення поняттям науки 

«інформаційне право» 

та «міжнародне ін-

формаційне право»; 

моніторити сучасний 

стан інформаційного 

законодавства  Украї-

ни на відповідність 

міжнародним право-

вим стандартам;  

Х  Х Х Х Х Х  Х Х Х 

ДРН7.здатність сис-

темно мислити і чіт-

ко формулювати 
свої відповіді та гене-

рувати власні ідеї, 

приймати обґрунто-

вані рішення в умовах 

динамічних глобаль-

них інформаційних 

змін; критично стави-

тися до існуючих 

доктринальних поло-

жень , обґрунтовувати 

власну наукову пози-

цію  щодо напрямів 

удосконалення підло-

дів до адаптації ін-

формаційного законо-

давства; використо-

вувати концепцію 

Х Х Х Х Х  Х Х Х   
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міжнародного «м’яко-

го права» у процесі 

адаптації інформацій-

ного законодавства до 

міжнародних право-

вих стандартів; 

ДРН8.уміння готува-

ти пропозиції по 

практичним пробле-

мам здійснення орга-

нізаційних (контроль-

но-наглядових, право-

охоронних) заходів 

адаптації інформацій-

ного законодавства 

України; розробляти 

правові моделі та ви-

користовувати право-

ві засоби інформацій-

ного права та цифрові 

інструменти інформа-

ційного суспільства 

(інформаційно-кому-

нікаційні технології, 

блокчейн, цифрові ак-

тиви, токени) задля 

впровадження резуль-

татів дисертаційного 

дослідження у право-

творчу та правозасто-

совну діяльність орга-

нів публічної влади 

України. 

  Х Х Х Х Х Х  Х Х   

 

 

 


