




Інформація  про перегляд робочої програми (силабусу): 

Навчальний 

рік, в якому 

вносяться 

зміни 

Номер додатку до 

робочої програми з 

описом змін 

Зміни розглянуто і схвалено 

Дата та номер 

протоколу засідання 

кафедри 

Завідувач кафедри 

 

Гарант 

освітньої 

програми 

     

     

     

     



1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ 
1.  Назва ОК ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА 

2.  Факультет/кафедра Юридичний факультет, кафедра  адміністративного і інформаційного 

права 

3.  Статус ОК Вибірковий  

4.  Програма/Спеціальність 
(програми), складовою 

яких є ОК для 

(заповнюється для 
обов’язкових ОК) 

 

5.  ОК може бути 

запропонований для 

(заповнюється для 
вибіркових ОК) 

Освітньо-наукова програма «Право»  за спеціальністю 081 «Право»  

 

6.  Рівень НРК Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти,  НРК – 8 рівень 

7.  Семестр та тривалість 

вивчення 

4 семестр, 1-10 тиждень 

8.  Кількість кредитів 

ЄКТС 

5 кредитів  ЄКТС 

9.  Загальний обсяг годин 

та їх розподіл – 150 
годин  

Контактна робота(заняття) денна/заочна Самостійна 

робота 
денна/заочна 

Лекційні – 18 годин Практичні 

/семінарські 

– 18  годин  

Лабораторні – 114 години    

10.  Мова навчання Державна (українська) 

11.  Викладач/Координатор 

освітнього компонента  

Арістова І.В., д.ю.н.,професор, зав. кафедри    адміністративного і 

інформаційного права 

Чернадчук Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного і 
інформаційного права    

Години консультацій – кожного вівторка о 12.15, кабінет 123 г 

11.1 Контактна інформація tchernadchuk@ukr.net  aristova07@gmail.com  

12.  Загальний опис 
освітнього компонента 

На відміну від інформаційного права як комплексної галузі 
права, наука інформаційного права призначена виробляти теоретичні 

знання шляхом вивчення закономірностей, особливостей і проблем 

формування та розвитку цієї галузі. Дослідження вказаних сторін 
інформаційного права тісно пов’язано із розробкою різноманітних 

юридичних моделей, конструкцій та теорій, які у сукупності 

складають доктрину інформаційного права. Оскільки наука 
інформаційного права постійно знаходиться в стадії розвитку, на 

сьогодні вимальовуються найбільш важливі напрями наукових 

досліджень, дотримуючись яких наука інформаційного права 

знаходить певну самостійність та характерні риси. 
В свою чергу одним із напрямків забезпечення якості освіти 

постає конструктивне використання можливостей інформаційного 

суспільства, до якого прямують цивілізовані країни світу відповідно 
до еволюції людської цивілізації.  Інформаційне право є правовим 

фундаментом інформаційного суспільства ХХІ століття, розбудова 

якого потребує підготовки відповідних висококваліфікованих 
фахівців.  

Завданням курсу є   сформувати у здобувачів блок знань, 

умінь та компетентностей, необхідних для використання 

систематизованих знань інформаційного права на різних етапах 
розвитку суспільства, особливостей науки інформаційного права, 

аналізу її сучасних тенденцій; засвоєння та набуття навичок аналізу 

нормативно-правових актів, достатніх для проведення власного 

mailto:tchernadchuk@ukr.net
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2. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ ТА ЇХ ЗВ'ЯЗОК З 

ПРОГРАМНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ   

 

 

Результати навчання за ОК: 

Після вивчення освітнього компонента здобувач очікувано 
отримає…» 

Як оцінюється РНД 

ДРН1.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 в 

умовах сталого розвитку. Розуміння значення інтегративної та 

прогностичної функції інформаційного права для забезпечення 

Проведення модульного кот-

ролю та виконня аналітичних 

завдань. 

наукового дослідження в процесі виявлення актуальних теоретичних 

проблем, що постають перед юридичною спільнотою на шляху 
досягнення цілей сталого розвитку (насамперед сталий розвиток міст 

і громад (у тому числі, екологічної стійкості), захист екосистем суші, 

як засобу протидії кліматичним змінам, скорочення нерівності, якісна 

освіта та визначення напрямів їх вирішення. 

13.  Мета освітнього 

компонента 

Мета освітнього компонента:  набуття здобувачами   третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти  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. Освітній 

компонент дозволяє поглибити знання здобувачів щодо  досягнення 
ними наступних   програмних результатів навчання: ПРН2- ПРН5,  
ПРН7- ПРН12, ПРН14, ПРН15. 

14.  Передумови вивчення 

ОК, зв'язок з іншими 
освітніми компонентами 

ОП 

Освітній компонент базується на таких курсах, як  Сучасні тенденції 

юридичної науки в умовах сталого розвитку,   Методологія сучасного 
правознавства,  Правове забезпечення сталого розвитку регіонів. 

1. Освітній компонент є основою для  підготовки наукових публікацій 

та написання дисертації. 

15.  Політика академічної 

доброчесності 

Відповідно до Кодексу академічної доброчесності Сумського 

НАУ, академічна доброчесність – це сукупність принципів, правил 

поведінки учасників освітнього процесу, спрямованих на формування 

самостійної і відповідальної особистості, спроможної вирішувати 
завдання відповідно до освітнього рівня з дотриманням норм права та 

суспільної моралі. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої 
освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю, результатів навчання. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 
порушення, що визначається нормативними документами Сумського 

національного аграрного університету, зокрема Кодексу академічної 

доброчесності, Положенням про запобігання та виявлення 
академічного плагіату в Сумському НАУ (повний перелік 

нормативних документів розміщений на сайті університету  
https://snau.edu.ua/viddil-zabezpechennya-yakosti-osviti/zabezpechennya-
yakosti-osviti/akademichna-dobrochesnist/ ).  
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належного інформаційного правопорядку у суспільстві в умовах 

сталого розвитку, насамперед сталого розвитку міст і громад (у тому 

числі, екологічної стійкості), захисту екосистем суші, як засобу 

протидії кліматичним змінам, скорочення нерівності, якісної освіти; 

знання методології наукових досліджень з інформаційного права та 

здатність її впровадження при розкритті предмета дисертаційного 

дослідження.  

ДРН2. уміння моніторити доктринальні дослідження у сфері 

національного та міжнародного інформаційного права щодо пра-

вових засобів та організаційно-правових заходів наближення 

інформаційного законодавства України до міжнародних правових 

стандартів з точки зору цілей сталого розвитку ООН; 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 міжнарод-

ним правовим стандартам. 

Семінарське заняття 1-8 

ДРН3.; здатність формувати підґрунтя  для застосування 

інформаційного законодавства під час опрацювання власних дослід-

жень здобувачив  у сфері права в умовах глобального інформа-

ційного суспільства  та інтеграції наукових юридичних знань; 

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 в умовах Національного плану дій 

переходу України до сталого розвитку; використовувати концепцію 

міжнародного «м’якого права» у процесі адаптації інформаційного 

законодавства до міжнародних правових стандартів. 

Семінарське заняття 9-15 

ДРН4. уміння готувати пропозиції по практичним проблемам 

здійснення організаційних (контрольно-наглядових, право охорон-

них) заходів адаптації інформаційного законодавства України; 

розробляти правові моделі та використовувати правові засоби 

інформаційного права та цифрові інструменти інформаційного 

суспільства (інформаційно-комунікаційні технології, блокчейн, 

цифрові активи, токени) задля впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у правотворчу та правозастосовну 

діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування під час реалізації регіональної політики, що 

передбачає гармонійне поєднання економічної, соціальної й 

екологічної сфери. 

Семінарське заняття 8-15 

Індивідуальна дослідницька 
роботи (тези на конференцію, 

наукова стаття). 

 
3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА (ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ) 

 

Тема. 
Перелік питань, що будуть розглянуті 

в межах теми 

Розподіл в межах 
загального бюджету часу 

денна/заочна 

Рекомендована література 

Аудиторна  

робота 
Само 
стійна  
робота 



 Лк П.з / 

семін. з 
  

Тема 1. Наукова школа  у галузі 

інформаційного права  (на шляху до 
розбудови суспільства знань з точку 

зору цілей сталого розвитку). 

Методологія інформаційного права. 
Роль та місце  наукових шкіл з 

інформаційного права у розбудові 

суспільства знань. Фундаментальні 

засади створення наукової школи у 
галузі інформаційного права. 

Дослідницька програма наукової 

школи з інформаційного права та 
характеристика її структурних 

елементів. Ґенеза наукових результатів 

школи.  

Доктринальні підходи до розуміння 
феномену методології. Пізнавальна 

модель дослідження науки «інформа-

ційне право». Предмет методології 
науки «інформаційне право». Поняття 

«методологія науки» «інформаційне 

право». 

4 4 23 

6.1. 2. Підручники, посібники 

(15, 20, 23, 26-28,37) 
6.1.3. Спеціальна література (2-

4, 7, 8, 11, 17, 21, 24-26, 41,114) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-
рати (8, 9) 

6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 

 

Тема 2. Теоретико-правові засади 
інформаційних правовідносин як 

інституту інформаційного права. 
Інформаційні права людини як 
інститут інформаційного права з 

точки зору цілей сталого розвитку. 

Методологічні питання теорії право-
відносин. Поняття «інтегративна інфор-

маційна сфера», «інформаційна кон-

цепція права». Співвідношення понять 

«правова система» та «інтегративна 
інформаційна сфера». Склад правовід-

носин  в інформаційній сфері. Струк-

тура  інформаційних правовідносин 
Загальна характеристика юридичних 

фактів, суб’єктів, об’єктів та змісту ін-

формаційних правовідносин. Актуаль-
ність дослідження інформаційних прав 

людини. Парадигма правового статусу 

людини в умовах становлення інфор-

маційного суспільства. Інститут інфор-
маційних прав людини та громадянина.  

4 4 23 

6.1.1. Нормативно-правова 
база (, 4- 6, 11, 15, 25, 32, 34, 37, 

38) 

6.1. 2. Підручники, посібники 
(15, 20, 23, 26-28,37) 

6.1.3. Спеціальна література 

(2,12, 22, 71, 72, 76, 82, 90, 93, 
97-99) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (2,12, 16, 21, 28, 33) 

6.3. Методичне забезпе-
чення (1-4) 

 

Тема 3. Теоретико-правові та мето-

дологічні основи інституту юридичної 
відповідальності за правопорушення в 

інформаційній сфері. Вступ до 

інформаційної деліктології. 

Відповідальність як соціокультурний 
феномен. Юридична відповідальність 

як особливий правоохоронний інсти-

тут системи права. Загально-соціальні 
та технологічні передумови виникнен-

ня новітніх різновидів правопорушень 

2 2 22 

6.1.1. Нормативно-правова 

база (5-7, 10-12, 14, 16, 19, 21, 
30, 34, 37) 

6.1. 2. Підручники, посібники 

(5, 13, 14, 20, 23, 24,36) 

6.1.3. Спеціальна література (6, 
10, 12, 16, 19, 22,23, 28, 30, 32, 

34, 38,69,70,100,119) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-
рати (1, 2, 6, 9, 10, 13, 23, 35) 

6.3. Методичне забезпе-



в умовах інформатизації. Ґенеза міжна-

родно-правового забезпечення захисту 
інформаційного суспільства від інфор-

маційних правопорушень: сучасний 

стан і перспективи розвитку в умовах 

сталого розвитку міст і громад (у т. ч., 
екологічної стійкості), захисту екосис-

тем суші, як засобу протидії клімати-

ним змінам.  

чення (1-4) 

Тема 4. Інформаційне законодавство України 

як юридичне джерело національного інфор-

маційного права. Міжнародні правові стан-

дарти: поняття, класифікація та роль у фор-
муванні юридичних джерел інформаційного 

права України. 

Інформаційне право України як комплексна 
галузь права. Загальні характеристики інфор-

маційного законодавства України як юри-

дичного джерела національного інформа-
ційного права. Нормативно-правові акти як 

складові інформаційного законодавства: 

аналіз та проблемні питання.Систематизація 

інформаційного законодавства України як 
механізм створення умов для адаптації до 

міжнародних правових стандартів. Інтегра-

ційна функція інформаційного права. Поня-
тійний апарат проблеми формування між-

народно-правових стандартів. Доктрина між-

народного права щодо визначення поняття 

«міжнародні стандарти»: онтогносеологічна 
та функціональна позиції. 

4 4 23 

6.1.1. Нормативно-правова 

база (1- 25, 27-37) 

6.1. 2. Підручники, посібники 

(18, 28, 31) 
6.1.3. Спеціальна література (3, 

15, 27, 56, 87,101, 103-107, 110) 

6.1.4. Дисертації й авторефе-
рати (6-8, 19-22, 25-27, 34, 36) 

6.3. Методичне забезпе-

чення (1-4) 
 

Тема 5. Адаптація інформаційного за-

конодавства України до міжнародних 
стандартів ЮНЕСКО з точки зору 

цілей сталого розвитку ООН. 

Організаційно-правовий механізм спів-

робітництва України з міжнародною 
організацією ЮНЕСКО у сфері право-

вого забезпечення цілей сталого роз-

витку України. Національна складова 
сфери правового забезпечення роз-

витку інформаційного суспільства в 

Україні як необхідна умова процесу 
адаптації інформаційного законодав-

ства України до міжнародних стан-

дартів ЮНЕСКО.  

4 4 23 

6.1.1. Нормативно-правова 

база (1-10, 14-16, 23, 28) 
6.1. 2. Підручники, посібники 

(8, 13, 31, 42) 

6.1.3. Спеціальна література (2, 

5, 9,15,52, 56, 62, 115,117) 
6.1.4. Дисертації й авторефе-

рати (12, 15, 25-27, 36) 

6.3. Методичне забезпе-
чення (1-4) 

Всього 18 18 114  

 

4. МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ 

 
 

ДРН 

 

Методи викладання 
(робота, що буде 

проведена викладачем 

під час аудиторних 

занять, консультацій) 

 Кіль- 

кість 

годин  

Методи навчання (які 
види навчальної 

діяльності має 

виконати студент 

самостійно) 

Кіль- 

кість 

годин 



ДРН1.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 в 

умовах сталого розвитку. 

Розуміння значення 

інтегративної та прогностичної 

функції інформаційного права 

для забезпечення належного 

інформаційного правопорядку 

у суспільстві в умовах сталого 

розвитку, насамперед сталого 

розвитку міст і громад (у тому 

числі, екологічної стійкості), 

захисту екосистем суші, як 

засобу протидії кліматичним 

змінам, скорочення нерівності, 

якісної освіти; знання 

методології наукових 

досліджень з інформаційного 

права та здатність її 

впровадження при розкритті 

предмета дисертаційного 

дослідження.  

- проведення лекційних 

та практичних занять 
мультимедійними пре-

зентаціями до кожної з 

тем; 

9  додаткове опрацю-

вання лекційного ма-

теріалу;  

 підготовка до прак-
тичних і семінарських 

робіт; 

 проходження 

тренувального 

тестування; 

 написання реферату, 
письмова робота. 

28 

ДРН2. уміння моніторити 

доктринальні дослідження у 

сфері національного та 

міжнародного інформаційного 

права щодо пра-вових засобів 

та організаційно-правових 

заходів наближення 

інформаційного законодавства 

України до міжнародних 

правових стандартів з точки 

зору цілей сталого розвитку 

ООН; 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 міжнарод-ним 

 робота з літератур-
ними джерелами і 

нормативно-правовими 

актами;  

 тематична дискусія з 
проблемних питань в 

фінансовій сфері; 

 

10/2  додаткове опрацю-
вання лекційного ма-

теріалу;  

 підготовка до прак- 

тичних і семінарських 
робіт; 

 написання реферату, 

письмова робота. 

22/35 



правовим стандартам. 

ДРН3.; здатність формувати 

підґрунтя  для застосування 

інформаційного законодавства 

під час опрацювання власних 

дослід-жень здобувачив  у 

сфері права в умовах 

глобального інформа-ційного 

суспільства  та інтеграції 

наукових юридичних знань; 

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 

в умовах Національного плану 

дій переходу України до 

сталого розвитку; 

використовувати концепцію 

міжнародного «м’якого права» 

у процесі адаптації 

інформаційного законодавства 

до міжнародних правових 

стандартів. 

 робота з літератур-
ними джерелами і 

нормативно-правовими 

актами;  

 тематична дискусія з 
проблемних питань в 

фінансовій сфері; 

 аналіз спірних си-

туацій, що виникають 

між суб’єктами фінан-
сових правовідносин; 

 

10/2  додаткове опрацю-
вання лекційного ма-

теріалу;  

 підготовка до прак 

тичних і семінарських 
робіт; 

 написання реферату, 

письмова робота. 

22/35 

ДРН4. уміння готувати 

пропозиції по практичним 

проблемам здійснення 

організаційних (контрольно-

наглядових, право охорон-них) 

заходів адаптації 

інформаційного законодавства 

України; розробляти правові 

моделі та використовувати 

правові засоби інформаційного 

права та цифрові інструменти 

інформаційного суспільства 

(інформаційно-комунікаційні 

технології, блокчейн, цифрові 

активи, токени) задля 

впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у 

правотворчу та 

правозастосовну діяльність 

 пошукова робота, 

робота з джерелами;  

 індивідуальна до-

слідницька робота; 

 обговорення на за-
няттях ситуацій, які є 

найбільш важливими 

для сучасної України. 

 

20/4  підготовка до захис-

ту індивідуальної до-

слідницької роботи 
(тези на конференцію, 

наукова стаття). 

. 

34/35 



органів виконавчої влади, 

органів місцевого 

самоврядування під час 

реалізації регіональної 

політики, що передбачає 

гармонійне поєднання 

економічної, соціальної й 

екологічної сфери. 

Всього годин  50/10  100/ 

140 

 

5. ОЦІНЮВАННЯ ЗА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

5.1. Діагностичне оцінювання (зазначається за потреби) 

5.2.  Сумативне оцінювання  

5.2.1. Для оцінювання очікуваних результатів навчання передбачено 
№ Методи сумативного оцінювання Бали / Вага у 

загальній оцінці  

Дата 

складання 

1. 1. Семінарське заняття 1. 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. 

5 балів /5% До 2 тижня 

2. 2. Семінарське заняття 2, 3.  Презентація самостійної 

роботи (Доктринальні підходи до розуміння феномену 

методології: позиції фахівців у сфері загальної теорії 
держави і права та у сфері інформаційного права. 
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. 
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). 

5 балів /5% До 3 тижня 

3. 3. Семінарське заняття 4,5. 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. 

5 балів /5% До 4 тижня 



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.) 

4. 4. Семінарське заняття 6. 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. 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.)  
Дискусія: Актуальність дослідження інформаційних прав 

людини. 

5 балів /5% До 5 тижня 

 

5. 5. Семінарське заняття 7,8. 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. 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 (Загальна характеристика  проявів 

феномена відповідальності в різних сферах життя 

суспільства. Місце правової (юридичної) відповідальності  
на сучасному етапі розвитку цивілізації.) Протидія 

інформаційним правопорушенням в України. Протидія 

інформаційним правопорушенням на міжнародному рівні. 

Дискусія: Підхід фахівців-юристів до розуміння переваг та 
загроз інформаційного суспільства. 

5 балів /5% До 6 тижня 

6. 6. Семінарське заняття 9-11. 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.)  

5 балів /5% До 7 тижня 



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. 

   7. Семінарське заняття 12,13. Презентація самостійної 
роботи (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 міжнародних інформаційно-

правових стандартів у формуванні потенційних 
юридичних джерел інформаційного права України.).  

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. Систематизація інформаційного 

законодавства України як механізм створення умов для 

адаптації до міжнародних правових стандартів). 

5 балів /5% До 8 тижня 

   8. Семінарське заняття 14,15. 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. Стан адаптації 

інформаційного законодавства до міжнародних правових 

стандартів ЮНЕСКО: проблемні питання та напрями 

удосконалення.))  
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. Уточнення моделі сфери правового 

забезпечення: міжнародна складова – джерело для 

удосконалення національної складової, а саме, джерел 

інформаційного права) 

5 балів /5% До 10 тижня 

   9. Модульний контроль (тест множинного вибору) 10 балів /10% До 10 тижня 

 10. Підготовка матеріалів по темі дисертаційного дослідження 

до публікації. 

20 балів /20% До 10 тижня 

 11. Іспит 30 балів /30% До 10 тижня 

 
5.2.2. Критерії оцінювання 

Компонент Незадовільно Задовільно Добре Відмінно  

Есе/ 

тематична 

дискусія 

0-1 балів 1-3 балів 3-4 балів 5 балів 

Вимоги щодо Більшість вимог  ви- Виконано усі Виконано усі вимо-



завдання не 

виконано 

конано, але окремі 

складові відсутні або 
недостатньо розкри-

ті, відсутній аналіз 

ін. підходів до пи-

тання 

 

вимоги завдан-

ня 

ги завдання, проде-

монстровано, креа-
тивність, вдумли-

вість, запропоновано 

власне вирішення 

проблеми 

Модульний 

контроль 

(тест 

множинного 

вибору))  

0-2 балів 3-5 балів 6-8 балів 9-10 балів 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від кіль-

кості вірних відпо-

відей на тест 

Залежить від 

кількості вірних 

відповідей на 

тест 

Залежить від кіль-

кості вірних відпові-

дей на тест 

Підготовка ма-

теріалів по темі 

дисертаційного 

дослідження до 

публікації (тези 

доповіді,  стат-

тя). 

10 балів 20 балів 

Виконано усі вимоги завдання, про-

демонстровано, креативність, вдумли-

вість, запропоновано власне вирішення 

проблеми, але здобувач підготовив тези 

доповіді.  

Виконано усі вимоги завдання, про-

демонстровано, креативність, вдум-

ливість, запропоновано власне вирі-

шення проблеми, здобувач підготовив 

статтю. 

Іспит 

 

 

 

 

0-5 балів 5-15 балів 15-27 балів 27-30 балів 

Здобувач недос-

татньо орієн-

тується в теоре-

тичному мате-

ріалі, складові 

питань відсутні 

або недостатньо 

розкриті 

Здобувач недос-

татньо орієн-

тується в теоре-

тичному матеріа-

лі, складові пи-

тань недостатньо 

розкриті 

Здобувач достат-

ньо орієнтується 

в теоретичному 

матеріалі, складо-

ві питань розкри-

ті 

Здобувач гарно 

орієнтується в тео-

ретичному мате-

ріалі, складові пи-

тань повністю роз-

криті 

5.3. Формативне оцінювання: 

Для оцінювання поточного прогресу у навчанні та розуміння напрямів подальшого удосконалення 

передбачено 

№ Елементи формативного оцінювання Дата  

1. Усне (письмове) опитування після вивчення кожної теми Після завершення вивчення 

теми 

2. Письмовий зворотний зв'язок на есе, реферат Протягом 1 тижня після 
складання 

3. Проходження тестування модульного контролю та 

підготовки тез доповоді зі зворотнім зв’язком з викладачем 

Відповідно до графіку 

навчального процесу 

 

 

 

6. НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ (ЛІТЕРАТУРА) 

6.1. Основні джерела 

6.1.1. Нормативно-правова база 

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 

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


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. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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/inde

x_uk.htm 

9. 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 

10. 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 

11. 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  

12. 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 

13. 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.  

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

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

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

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

16. 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 

17. 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. 

18. 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.  

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
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/


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

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

20. 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  
21. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. 

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

22. 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 

23. Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу : Закон України від 21 листопада 2002 року 

[Електронний ресурс].  Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020228.html 

24. Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 9 серпня 1993р. № 611 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. 

– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=611-93-%EF 

25. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386 – р [Електронний 

ресурс].  Режим доступу: http://goo.gl/zJzIxl 
26. Паризька Хартія для нової Європи від 21 листопада 1990 року [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України.  Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_058 

27. Підсумкові документи Всесвітнього саміту з питань інформаційного суспільства 

(Женева 2003 – Туніс 2005) / перекл., упорядк. Ю. Пероганич: [Електронний ресурс] // Веб-

сайт Державного комітету телебачення і радіомовлення України.  Режим доступу: 

http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=61592&cat_id=61556 

28. План дій «Україна – Європейський Союз», схвалений Кабінетом Міністрів України 12 

лютого 2005 року та Радою з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом 

21 лютого 2005 року [Електронний ресурс].  Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693 

29. Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии: 

Декларация принципов, принятая на Всемирном саммите по вопросам информационного 

общества (Женева, 12 декабря 2003 г.) : [Электронный ресурс] // Веб-сайт Верховной Рады 

Украины.  Режим доступа : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995_c57&p=1247747516744013 

30. Рекомендації Ради Європи «Про проблеми кримінально-процесуального права, 

пов’язані з інформаційними технологіями» № R(95)13 від 11 вересня 1995 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stra.teg.ru/library/national/34/evro/konv_kiber 

31. Резолюція 60/45, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй, 

«Досягнення у галузі інформатизації та телекомунікацій в контексті міжнародної безпеки» 

від 08 грудня 2005 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_e45 

32. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашого світу: Порядок денний 

в області сталого розвитку на період до 2030 року»  від 25 вересня 2015 року № 70/1.  

[Електронний ресурс] – Режим доступу до матеріалу: https://unctad.org/system/files/official-

document/ares70d1_ru.pdf 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=%201022%2F95
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T020228.html
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=611-93-%EF
http://goo.gl/zJzIxl
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_058
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_058
http://comin.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=61592&cat_id=61556
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_693
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_c57&p=1247747516744013
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_c57&p=1247747516744013
http://stra.teg.ru/library/national/34/evro/konv_kiber
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_e45


33. Сеульська конвенція. Про заснування Багатостороннього Агенства по гарантіях 

інвестицій (БАГІ), (11 жовтня 1985 р р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.  

Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_268#Text 

34. Стокгольмська декларація 1972 р. (16 червня 1972 р на Конференції ООН з проблем 

навколишнього середовища). [Електронний ресурс] / Верховна Рада України.  Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text 

35. Тунисское обязательство, принятое на Всемирной встрече на высшем уровне по 

вопросам информационного общества (Тунисский этап) 18 ноября 2005 года : [Электронный 

ресурс] // Веб-сайт ООН. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/conferen/wsis/wsis_ 

36. Туніська програма для інформаційного суспільства [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// informationsociety.wordpress.com/basics/wsis_ outcomes/tp/ 

37. Указ Президента України « Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 

року» від 30 вересня 2019 року № 722/2019   [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

матеріалу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text 

38. Устав Организации Объединённых Наций и Устав  Международного Суда от 26 июня 

1945г. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_010 
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