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                                      Вступ 
Входження України до європейського співтовариства, а отже, до 

інформаційного суспільства викликає потребу формування на 

науковому рівні теоретичних засад концепції регулювання 

інформаційних відносин. Основною формою стандартизації норм 

суспільних інформаційних відносин є законодавство. 

Інформаційне законодавство є основою інформаційного права, 

яке традиційно можна розглядати у кількох аспектах: як галузь 

суспільних відносин ,що набувають відображення у правових 

нормах; як науку та навчальну дисципліну.  

“Інформаційне право” є однією з навчальних дисциплін 

передбачених програмою професійної підготовки студентів за 

напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна 

діяльність»  і є самостійною  правничою дисципліною, яка включає  

як теоретичні проблеми розвитку і становлення інформаційного 

права як окремої галузі юриспруденції, так і  знання законодавства, 

що регулює суспільні відносини у сфері обігу інформації. Вивчення 

дисципліни проводиться відповідно до навчальної програми 

підготовки бакалаврів. 

Мета навчальної дисципліни полягає у комплексній підготовці 

фахівців з метою формування і розвитку їх професійної компетенції 

у галузі інформаційного права, спрямованій на отримання 

необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття 

практичних навиків правозахисту й правозастосування, оволодіння 

достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для 

забезпечення прав, свобод та інтересів особи у інформаційно-

правовій сфері 

Завдання дисципліни: 

1)  ознайомити студентів із міжнародно-правовими стандартами 

в інформаційно-правовій сфері; 

2) розкрити національне законодавче забезпечення права на 

інформацію, у тому числі свободи інформації та права на 

приватність; 

3) з’ясувати поняття сутність та види інформації як правової 

категорії; 

4) висвітлити правову природу інформаційних правовідносин та 

правовий статус їх субєктів;  
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5) розкрити механізми реалізації права на інформацію; 

6) дослідити проблематику правового захисту інформації про 

особу; 

7) окреслити процедури і механізми захисту права особи на 

інформацію; 

8) охарактеризувати види юридичної відповідальності за 

порушення законодавства про інформацію. 

9) розкрити правові основи діяльності публічної адміністрації в 

умовах інформаційного суспільства. 

Метою  практичних занять є перевірка, поглиблення і 

закріплення теоретичних знань одержаних, студентами на лекціях 

та під час самостійної роботи; поглиблене вивчення останніх змін у 

законодавстві; розгляд питань, які не висвітлені в лекціях; 

формування у студентів вміння тлумачити і застосовувати норми 

господарського права у конкретних ситуаціях; надання студентам 

комплексу практичних вмінь та навичок, необхідних для 

формування  професійної майстерності. 

Практичні заняття є однією з організаційних форм навчання у 

вищій освіті. Вони покликані забезпечити розвиток творчого 

професійного мислення, пізнавальної мотивації і професійного 

виконання знань у навчальних умовах, сформувати у студентів 

інтерес до науки і науково-правових досліджень. Практичні заняття 

тісно пов’язані з усіма видами навчальної праці, зокрема з лекціями 

і самостійною роботою, а також передбачають послідовність 

підготовки до них і певний порядок проведення. За теоретичними 

питаннями студенти готують виступи або реферати. Виступи слід 

ілюструвати  посиланнями на джерельну базу. У подальшому вони 

обговорюються групою. 

Самостійна робота - форма навчання, що має за мету 

розширення та дослідження питань, які розглядаються на лекціях, а 

також опрацювання питань, які  не висвітлювались на лекціях та 

практичних заняттях. 

Методичні вказівки враховують останні розробки та наукові 

здобутки вчених у галузі цивільного, господарського, господарсько 

- процесуального, цивільного процесуального, адміністративного, 

кримінального права: зміни та доповнення, які були внесені в 

законодавство України. 
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У процесі вивчення нормативної дисципліни «Інформаційне 

право» студенти, як майбутні фахівці повинні знати: 

- міжнародно-правові стандарти прав людини в 

інформаційній сфері;  

- чинне законодавство України про інформацію; 

- тенденції нормотворення й державної політики у 

інформаційно-правовій сфері; 

- понятійно-категоріальний апарат інформаційного права; 

- права й обов’язки суб’єктів інформаційних правовідносин; 

- процедури та форми реалізації права на інформацію, режими 

інформації; 

- механізми й процедури захисту прав особи у інформаційно-

правовій сфері; 

            -   види й підстави юридичної відповідальності за 

порушення за    конодавства про інформацію; 

- юридичну практику у сфері захисту прав особи в 

інформаційній сфері, в т.ч. Європейського суду з прав людини; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні уміти: 

- самостійно працювати із законодавством України та 

міжнародними стандартами у інформаційній сфері; 

- аналізувати правову природу прав особи в інформаційній 

сфері; 

- готувати необхідні процесуальні документи для реалізації та 

захисту прав особи у інформаційній сфері, зокрема інформаційні 

запити, обґрунтовані відповіді на інформаційні запити; 

- застосовувати юридичну практику для правозахисної і 

правозастосовної діяльності, в т.ч. правові позиції Європейського 

суду з прав людини, Верховного Суду України; 

- використовувати юрисдикційні й неюрисдикційні форми 

захисту прав людини у інформаційно-правові сфері; 

- правильно кваліфікувати правопорушення у інформаційно-

правовій сфері. 

У методичних вказівках містяться тестові завдання, які 

допоможуть визначити рівень знань студентів. В кожному 

тестовому завдання передбачена лише одна правильна відповідь. 

Правильна відповідь оцінюється в один бал. 
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Значну увагу приділено переліку основних нормативно – 

правових актів, які регламентують сферу інформаційних відносин, 

науково – монографічної та навчальної літератури. 

 

1. Тематичний план практичних занять та їх зміст 

 

Тема 1.Поняття, предмет та система інформаційного права  

1. Поняття, зміст та сутність інформаційного права. 

2. Предмет правового регулювання. 

3. Методи інформаційного права  

4. система інформаційного права. 

5. Джерела інформаційного права, їх характеристика. 

6. Міжнародно – правове регулювання інформаційних відносин. 

 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

Дослідити історію (онтологію) розвитку технологій об’єктивного 

вираження спілкування між людьми. розкрити роль інформації в 

культурі соціальних відносин на різних історичних етапах розвитку 

суспільства. Розкрити поняття «Інформаційна цивілізація», 

позитивні та негативні сторони. 

Проаналізувати поняття, сутність та співвідношення категорій 

«інформаційне суспільство», «кіберцивілізація», «компютеризація», 

та «інформатизація». Дослідити взаємозвязок інформатики та права. 

Розкрити поняття, зміст та сутність інформаційного права: 

інформаційне право як галузь суспільних відносин; інформаційне 

право як інституція в юридичній науці; інформаційне право як 

навчальна дисципліна. 

Проаналізувати різні концептуальні підходи щодо формування 

змісту інформаційного права.  

Місце інформаційного права в юридичній науці. Методи 

інформаційного права. Предмет правового регулювання. 

Проаналізувати систему інформаційного права як науки. 

Дослідити методологію інформаційного права. Розкрити  структуру 

навчальної дисципліни та завдання навчальної дисципліни. 

Розкрити поняття джерел інформаційного права, дати їх 

характеристику. Дослідити міжнародно – правове регулювання 

інформаційних відносин. 
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Література [основна: 1; 6;10 ;15 допоміжна: 1; 4; 6; 9;10; ] 

 

ТЕМА 2. Конституційно – правове регулювання 

інформаційних відносин 

1. Конституція україни як основне джерело інформаційного 

права 

2. Конституційні права, свободи та обов’язки людини в 

інформаційній сфері 

3. Конституційні гарантії щодо здійснення прав та свобод 

суб’єктів інформаційних відносин. 

4. Основні конституційні способи захисту інформаційних прав  

5. Повноваження органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо регулювання та захисту інформаційних 

відносин  

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

Розкрити поняття Конституції України як основи національного 

інформаційного права. Дослідити конституційне визначення 

функцій держави в суспільних інформаційних відносинах.  

Проаналізувати інформаційний підхід щодо розуміння 

конституційних прав, свобод та обов’язків людини. 

Сформулювати конституційне визначення ролі держави в 

регулюванні інформаційних відносин в Україні. 

Розкрити  систему конституційних гарантій держави щодо 

здійснення прав і свобод суб’єктів інформаційних відносин. 

Ознайомитися з конституційними обов’язками держави щодо 

забезпечення інформаційних правовідносин. 

Проаналізувати конституційне визначення діяльності щодо 

збору, використання та поширення конфіденційної інформації про 

особу без її згоди. 

Конституційне визначення способів захисту в інформаційних 

правовідносинах. Право на самозахист. Право на юридичну 

допомогу. Право на захист через громадські утворення. Право на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Поняття судового захисту інформаційних відносин. 
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Визначення компетенції органів держави в Конституції щодо 

регулювання та захисту інформаційних відносин в Україні. 

 

Література [основна:1;2; 8; 10; 11; 19; 21  допоміжна: 2; 3; 4; 

5;9] 

 

 

ТЕМА 3. Цивільно – правове регулювання інформаційних 

відносин 

 

1. Значення норм цивільного права в регулюванні 

інформаційних відносин. 

2. Співвідношення інформаційного права з правовими 

інститутами цивільного права 

3. Зобовязальне право в регулюванні інформаційних відносин 

4. Договірне право в регулюванні інформаційних відносин 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

 Розкрити роль і місце цивільного права в регулюванні 

інформаційних відносин в Україні. Співвідношення інформаційного 

права з міжгалузевими правовими інститутами (авторського права, 

права інтелектуальної власності, тощо) та комплексними галузями 

права (господарським, комерційним, підприємницьким та ін.). 

Дослідити поняття «Інформація» як об’єкта майнового права. 

Проаналізувати застосування норм зобов’язального права в 

регулюванні інформаційних відносин, їх виникнення, виконання та 

забезпечення. 

Договірне право в інформаційних відносинах. 

Дослідити правове регулювання відносин, пов’язаних з творчою 

діяльністю.  

Цивільно – правові відносини, пов’язані з  іформатизацією. 

 

Література [основна:1;3; 5; 11;12;16 допоміжна: 2; 3; 4; 5;8] 
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ТЕМА 4. Адміністративно – правове регулювання 

інформаційних відносин  

1. Адміністративно – правові норми в регулювання 

інформаційних відносин 

2. Основні напрями державної інформаційної політики в 

Україні 

3. Методи адміністративно – правового регулювання 

інформаційних відносин 

4. Принципи правового регулювання 

5. Система органів державної влади, їх повноваженняв 

інформаційній сфері 

6. Патентне право. 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

Розкрити поняття та сутність адміністративно – правового 

регулювання інформаційних відносин. 

Дослідити основні напрями державної інформаційної політики в 

Україні.  

Проаналізувати систему методів адміністративно – правового 

регулювання та організації інформація інформаційних відносин. 

Розкрити поняття принципів адміністративного права щодо 

регулювання інформаційної діяльності. 

Дослідити систему державних органів влади, які здійснюють 

державну політику щодо регулювання інформаційних відносин, їх 

правовий статус. 

Зясувати роль патентного права в регулюванні інформаційних 

відносин. 

Дослідити галузеве регулювання інформаційних відносин. 

Розкрити особливості організації захисту інформації в 

автоматизованих (компютерних) системах. 

Місце і роль юридично – технічних норм в регулюванні та 

управлінні інформаційними відносинами (технічні стандарти, 

регламенти, рекомендації, положення тощо). 

 

 

 Література [основна:1;2; 8;  15; 18; допоміжна: 2;  4; 5; 6; 10] 
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ТЕМА 5. Регулювання інформаційних правовідносин 

засобами трудового права 

1. Місце і роль трудового права в регулюванні інформаційних 

відносин.  

2. Колективний договір як спосіб регулювання інформаційних 

відносин. 

3. Значення трудового договору в регулюванні інформаційних 

відносин 

4. Робочий час та час відпочинку 

5.   Оплата праці та гарантійні компенсації 

6. Трудова дисципліна 

7. Охорона праці як засіб інформаційної безпеки 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

 

Розкрити місце і роль трудового права в регулюванні 

інформаційних відносин у господарській діяльності. 

Співвідношення інтересів роботодавців і працівників у трудових 

відносинах щодо інформаційної безпеки підприємств, установ, 

організацій. 

Дослідити регулювання інформаційних відносин через 

колективний договір. 

Регулювання інформаційних відносин через трудовий договір. 

Проаналізувати нормування робочого часу і відпочинку 

працівника як засобів забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства. 

Оплата праці як засіб забезпечення інформаційної безпеки. 

Гарантійні компенсації працівникам як засіб забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Трудова дисципліна як засіб забезпечення інформаційної 

безпеки.  

Охорона праці та інші засоби трудового права щодо захисту 

працівника в контексті забезпечення інформаційної безпеки.  

 

 

Література [основна:1;5; 12; 13; 14; 15 допоміжна: 1; 3; 8;10] 
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ТЕМА 6. Юридичні делікти в інформаційних відносинах 

1. Поняття делікту в інформаційних відносинах 

2. Види юридичних деліктів в інформаційних відносинах 

3. Суб’єкти юридичних деліктів 

4. Система юридичних санкцій   

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

 

Проаналізувати засоби державної охорони інформаційних 

відносин від правопорушень. 

Поняття делікту в інформаційних відносинах. Основні 

положення юридичної деліктології щодо інформаційних 

правовідносин. 

Юридичні делікти: поняття та структура.  

Дослідити об’єкти і предмети юридичних деліктів. Проблеми 

багатообєктності в юридичній деліктології у сфері інформаційних 

відносин. 

Види юридичних деліктів: адміністративні, дисциплінарні, 

цивільно – правові, кримінальні. 

Класифікація деліктів щодо умислу: навмисні та з 

необережності. 

Види діянь в інформаційних відносинах, які характеризуються як 

юридичні делікти. 

Відповідальність за зловживання правом на інформацію. 

Проаналізувати суб’єктний склад  юридичних деліктів, їх 

характеристика. 

Відповідальність за порушення законодавства про і інформацію. 

Компютер як засіб вчинення правопорушень в інформаційній сфері. 

Література [основна:1;2;3;  4;допоміжна: 2; 3; 4;7; 8] 

 

ТЕМА 7. Міжнародне інформаційне право 

1. Поняття міжнародного інформаційного права 

2. Суб’єкти міжнародного інформаційного права 

3. Об’єкти міжнародного інформаційного права 

4. Основні напрями міжнародного співробітництва в галузі 

інформаційного права 
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При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

 

Розкрити поняття та сутність міжнародного інформаційного 

права. 

Розкрити поняття «Міжнародна інформаційна діяльність», її: 

публічно – правовий та приватно – правовий аспекти. 

Охарактеризувати суб’єкти міжнародного інформаційного права. 

Дослідити об’єкти міжнародного інформаційного права. Дати їх 

характеристику. 

Співробітництво України з іншими державами, міжнародними 

організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах 

Розкрити Конвенційні засади міжнародного інформаційного 

права. 

Здійснити порівняльний аналіз правового регулювання 

суспільних інформаційних відносин у різних країнах. 

  

Література [основна:1;3; 4; допоміжна: 2; 3; 4; 5;9] 

 

ТЕМА 8.  Адміністративно – правова відповідальність за 

правопорушення в інформаційній сфері 

 

1. Поняття адміністративного правопорушення в сфері 

інформаційних відносин 

2. Суб’єкти адміністративних правопорушень в сфері 

інформаційних відносин 

3. Юрисдикція державних органів щодо розгляду 

адміністративних правопорушень 

 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

Розкрити поняття адміністративного правопорушення в сфері 

інформаційних відносин. 

Дослідити суб’єктний склад адміністративних правопорушень в 

сфері інформаційних відносин. 

Дослідити види адміністративних правопорушень в сфері 

інформаційних відносин. 

Дати кваліфікацію протиправним діям в сфері інформаційних 

правовідносин. 
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Порядок оскарження протиправних дій. Повноваження 

державних органів щодо розгляду щодо розгляду адміністративних 

правопорушень 

 

Література [основна:1;2;  7;8;10; 11; 16; 19 допоміжна:  3; 4; 

5;9;10] 

 

ТЕМА 9 Кримінально – правовий захист інформаційних 

відносин 

1. Поняття кримінально – правового захисту інформаційних 

відносин 

2. Методи кримінального права 

3. Поняття та види злочинів в сфері інформаційних відносин. 

4. Особливості виявлення та розкриття злочинів в сфері 

інформаційних відносин. 

 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні:  

 Розкрити поняття та сутність кримінально – правового захисту 

соціальних інформаційних відносин.  

Проаналізувати застосування методів кримінального права і 

процесу в захисті інформаційних технологій.  

Особливості об’єкта та предмету злочинів, пов’язаних з 

інформаційною безпекою. Кримінолого – криміналістична 

характеристика суб’єктів злочинів. 

Кримінолого – криміналістична характеристика кіберзлочинів. 

Проблеми кваліфікації злочинів, які вчиняються за допомогою 

функціональних можливостей комп’ютерної техніки. Методики 

виявлення та документування злочинів в сфері інформаційних 

відносин.   

 

Література [основна:1;2; 4;  15; 21допоміжна: 2; 3; 4; 5;9;10] 
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2. Завдання для самостійної роботи 

 

Тема Інформаційні правовідносини: поняття, зміст та види 

 

1. Розкрити соціальні аспекти інформаційних відносин: 

психологічний, економічний, правовий, управлінський, 

кібернетичний.  

2. Розкрити поняття, сутність та зміст інформаційних відносин 

в юридичному аспекті. 

3. Проаналізувати види інформаційних відносин 

4.  Розкрити основні принципи інформаційних відносин 

5. Дослідити поняття інформаційної діяльності та її основні 

напрямки. 

6. Розкрити основні режими доступу до інформації 

7. Проаналізувати право на інформацію та право власності на 

інформацію.   

 

Література [основна:1;2; 12; 13;15; 17;18 допоміжна: 2; 3; 4; 

5;8;10] 

 

 

Тема  2. Суб’єкти інформаційних правовідносин 

1. Проаналізувати поняття «Учасники інформаційних 

правовідносин» та  їх розкрити їх види 

2. фізичні особи як суб’єкти інформаційного права.  

3. Громадські організації як суб’єкти інформаційного права.  

4. Юридичні особи як суб’єкти інформаційного права. 

5. Держава та її органи як суб’єкти інформаційного права. 

Література [основна:1;2; 7; 10; 11; 12; 14; 20;21 допоміжна: 2; 

3; 4; 5;8;10] 

 

Тема 3. Об’єкти інформаційних правовідносин 

1. Поняття та сутність об’єктів інформаційних правовідносин, 

їх види. 

2.Інформація як основний об’єкт інформаційних правовідносин. 
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3.Співвідношення категорій «інформація», «відомості», «дані», 

«знання», «таємниця» та інших у суспільних правовідносинах. 

Особливості застосування їх у нормативних актах суб’єктами 

правотворчості в Україні.  

4.Види інформації за галузями застосування, їх зміст. 

5.Зміст категорії «Документ» в інформаційних відносинах. 

6.Класифікація інформації за правовим режимом доступу. 

7.Технічні засоби та технології як об’єкти в інформаційних 

відносинах. 

8.Бази даних та знань як об’єкти інформаційних відносин. 

9.Поняття та сутність інформаційних ресурсів. 

10.Інформаційна культура як об’єкт правовідносин. 

11.Поняття та сутність Інтернет- правовідносин. 

12.Інформаційна безпека як об’єкт правовідносин 

13.Класифікація інформаційних правовідносин за сферами 

законодавчого регулювання.  

14.Честь, гідність та ділова репутація як об’єкти інформаційного 

права. ЗМІ як об’єкти інформаційних правовідносин.  

15.Архівна, бібліотечна та видавнича діяльність як об’єкти 

інформаційних правовідносин. 

16.Компютерна програмна продукція: поняття, сутність та 

класифікація. 

17.Реклама, піар, недобросовісна конкуренція, інформаційна 

боротьба як об’єкти інформаційних правовідносин. 

Література [основна:1; 7; 10; 11; 12; 14; 20;21 допоміжна: 1;  

4; 7;8;10] 

 

Тема 4. Дисциплінарна відповідальність за порушення 

інформаційних відносин 

1. Дисциплінарна відповідальність як засіб забезпечення 

інформаційної безпеки на підприємствах, установах, організаціях 

усіх форм власності. 

2. Місце і роль локальних адміністративних актів у 

встановленні дисциплінарної відповідальності за порушення у сфері 

інформаційних відносин 

3. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих 

працівників 
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4. Особливості дисциплінарної відповідальності державних 

службовців у сфері інформаційних відносин 

Література [основна:1;5; 6;  19;допоміжна: 2; 3; 4; 5; 8;10] 

    

  3. Тематика рефератів 

 

1. Право, інформаційні відносини та інформаційне 

законодавство: співвідношення понять.  

2. Поняття технології та види високих технологій.  

3. Електронне право високих технологій як галузевий інститут 

інформаційного права.  

4. Методи інформаційного права та методологія електронного 

права високих технологій.  

5. Основні принципи, об’єкти і суб’єкти високотехнологічного 

інформаційного права.  

6.. Перспективи розвитку інноваційного законодавства у сфері 

високих технологій.  

 7. Поняття, основні види та властивості інформації.  

8. Інформаційне електронне суспільство та глобальний 

інформаційний простір.  

9. Сутність інформаційної політики.  

10. Правовий режим інноваційної діяльності технопарків та 

спеціальних економічних зон.  

11. Реформування національної інформаційної політики.  

12. Поняття інформаційної діяльності, її основні напрями та 

електронні види.  

13.  Правові основи редакційно-видавничої та інформаційної 

діяльності ЗМІ .  

14. Правовий статус інформаційних агентств та електронної 

пошти.  

15. Організація бібліотечної діяльності та правові проблеми 

електронних бібліотек.  
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16. Правові особливості організації архівної діяльності та 

системи електронних архівів.  

17. Цифрове телебачення, національне радіомовлення і 

кінематографія України.  

 18. Організаційно-правові засади здійснення видавничої справи 

та види електронних видань.  

 19. Законодавство у сфері рекламної діяльності та правова 

регуляція електронної реклами в Інтернеті.  

20.  Правове регулювання державної статистики та електронний 

облік статистичної інформації.  

21. Правові проблеми використання інсайдерської інформації.  

22. Поняття та види телекомунікаційних послуг.  

23. Суб’єкти ринку телекомунікаційних послуг.  

24. Поняття електронного документообігу та правові ознаки 

електронних документів.  

25. Інформаційні ресурси та інформаційні продукти.  

26. Інформаційні процеси та новітні інформаційні технології.  

27.  Глобальна система Інтернет як вид електронної комунікації 

та проблеми правового регулювання Інтернет-простору.   

28. Інформаційна сфера і політика у сфері боротьби зі 

злочинністю.  

29. Політика інформатизації правоохоронних органів.  

30. Поняття кримінально-правової політики та її основні 

напрями..  

31. Інформаційні правопорушення і злочини у сфері високих 

технологій.  

32. Злочинність у сфері високих технологій та шляхи її 

подолання.  

33. Інформаційна та міжнародна злочинність.  

34. Проблеми інтелектуалізації високотехнологічної злочинності.  
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35.  Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері 

використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), 

систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку.  

 36. Специфічні риси злочинів у сфері нанотехнологій і прогнози 

розвитку нанозлочинності.  

37. Методи інформаційної безпеки та електронні системи 

захисту інформації.   

38. Криміналістична інформатика та високі технології.  

39.  Проблеми досудового слідства у сфері високих технологій та 

криміналістична модернізація.  

40. Електронні види інформаційних та експертно-

криміналістичних систем.  

41. Характеристика інформаційних та експертно-

криміналістичних систем.  

42. Інформаційне забезпечення органів прокуратури.  

43. Розбудова інформаційних технологій нового покоління.  

44. Концептуальні засади інформатизації органів прокуратури.  

45. Стратегії розвитку інформатизації органів прокуратури 

України.  

46. Поняття та правові ознаки нанотехнології.  

47. Правове забезпечення наноіндустрії. 

48. Нанотехніка, види наноматеріалів та організаційно-правові 

проблеми нанотехнологій.  

49. Концепція розвитку нанотехнологій.  

50. Інформаційно-правові проблеми штучного інтелекту і 

нанороботи.  

51. Перспективи інноваційних розробок антикримінальних 

наносистем.   

52. Інформатизація Збройних Сил та військові нанотехнології. 

53. Інформаційне забезпечення судово-експертних досліджень і 

нанонаукові можливості.  
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 54. Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

персональних даних. 

55.  Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

комерційної таємниці. 

56.  Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

державної таємниці. 

57.  Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

архівів. 

58. .  Правове регулювання інформаційних відносин в сфері 

бібліотечної справи. 

59.  Правове регулювання інформаційних відносин в сфері ЗМІ. 

60.Право на пошук, отримання та використання інформації. 

61.Стратегія формування та розвитку єдиного інформаційного 

простору України. 

62.Концепція державної інформаційної політики. 

 

 

4. Тестові завдання для підсумкового контролю знань 

� Тест 1. Інформація – це:  

а) документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому 

природному середовищі;  

б) документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та 

навколишньому середовищі;  

в)  документовані або публічно оголошені відомості про події та 

явища, що можуть мати місце у суспільстві, державі та 

навколишньому середовищі;  

г)  відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-

яких носіях (у тому числі листування,  книги,  помітки,  ілюстрації 

(карти,  діаграми,  органіграми,  малюнки,  схеми тощо),  
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фотографії,  голограми,  кіно-,  відео-,  мікрофільми,  звукові 

записи,  бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове 

відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно 

оголошені чи документовані відомості.   

� Тест 2. Поняття «інформаційне суспільство» виражає:  

а) ідею нової фази в історичному розвиткові передових країн;  

б) не прихід «постіндустріального» суспільства, а створення 

нового соціального зразка;  

в)  результат «другої індустріальної революції»,  яка в основному 

ґрунтується на мікроелектронній технології;  

г)  результат «третьої індустріальної революції»,  що створила 

соціально-економічні відносини нового типу, основу яких 

складатимуть нанотехнології.    

� Тест 3. Головні складові поняття «інформаційне суспільство»:  

а) інформаційна економіка;  

б) наноіндустрію;  

в) високоінтелектуальні інформаційні технології;  

г) оптоволоконні телекомунікаційні мережі зв'язку.  

� Тест 4. Законодавство України визначає види інформаційної 

діяльності:  

а) діяльність друкованих засобів масової інформації;  

б) діяльність інформаційних агентств;  

в) науково-технічна діяльність;  

г) рекламна діяльність.   

� Тест 5. Науково-інформаційна діяльність – це:  

а) сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, 

юридичних осіб і держави 

у науково-технічній інформації,  що полягає в її збиранні,  

аналітично-синтетичній обробці,  

фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні;  
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б)  сукупність дій,  спрямованих на задоволення політичних 

потреб держави у науково- технічній інформації, що полягає в її 

пошуку та контролі за розповсюдженням; 

в) сукупність дій, спрямованих на задоволення економічних 

потреб громадян та юридичних осіб,  що полягає в аналітично-

синтетичній обробці науково-технічної інформації та 

засекречуванні; 

г) збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка 

інформації до поширення, випуск та розповсюдження 

інформаційної продукції.  

� Тест 6. Архівна справа – це:  

а) збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка 

інформації до поширення, випуск та розповсюдження 

інформаційної продукції;  

б)  збирання,  аналітично-синтетичній обробці,  фіксації,  

зберіганні,  пошуку і поширенні інформації;  

в)  галузь життєдіяльності суспільства,  що охоплює наукові,  

організаційні,  правові,  

технологічні,  економічні та інші питання діяльності юридичних 

і фізичних осіб,  пов'язані із нагромадженням,  обліком, зберіганням 

архівних документів та використанням відомостей, що в них 

містяться;  

г)  галузь життєдіяльності українського суспільства,  що 

охоплює політичні питання діяльності юридичних і фізичних осіб у 

радянський період, пов'язані із нагромадженням, обліком, 

зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що 

в них містяться.  

� Тест 7. Державна статистична діяльність – це:  

а) як сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, 

спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

б)  сукупність дій,  пов'язаних з проведенням державних 

статистичних спостережень та наданням інформаційних послуг,  

спрямована на збирання,  опрацювання,  аналіз,  поширення, 

збереження,  захист та використання статистичної інформації,  

забезпечення її достовірності,  а також удосконалення статистичної 

методології;  

в)  планомірний,  науково організований процес збирання даних 

щодо масових явищ та політичних процесів, які відбуваються в 

економічній, соціальній та інших сферах життя України та її 

регіонів;  

г)  комплекс видів професійної діяльності,  пов'язаної з 

виробництвом,  зберіганням статистичних відомостей та 

демонструванням їх вищим посадовим особам України.  

� Тест 8. Книжкова палата України – це державна наукова 

установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності, що 

здійснює:   

а) організацію книготоргівлі та книгообміну;  

б)  державну бібліографічну реєстрацію та централізовану 

каталогізацію всіх без винятку видів видань, випущених в Україні;   

в)  аналіз тенденцій розповсюдження видавничої продукції,  

вивчення книжкового ринку,  його регіональних особливостей;   

г)  розробку та обґрунтування короткострокових і 

довгострокових прогнозів розвитку видавничої та бібліографічної 

справи в Україні.   

� Тест 9.  Інформатизація – це:  

а) процес, що використовує сукупність засобів і методів 

збирання, обробки і передачі даних (первинної інформації) для 

одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або 

явища (інформаційного продукту);  
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б)  множина взаємопов'язаних організаційних,  правових,  

науково-технічних та інших процесів,  спрямованих на формування 

умов для задоволення потреб громадян і суспільства,  

реалізації їх прав,  обов'язків через створення,  застосування та 

розвиток комп'ютерних інформаційних систем, мереж, 

інформаційних ресурсів і технологій;  

в) виробництво інформації для аналізу її людиною й прийняття 

на його основі рішення на виконання будь-якої дії;  

г) динамічна система інформаційних взаємодій суб'єкта з 

зовнішнім світом, у процесі чого відбувається створення образу,  

втілення його в об'єкті,  здійснення й перетворення 

опосередкованих психічним чином відносин суб'єкта в 

предметній діяльності.  

� Тест 10.  Інформаційне право є:  

а)  сукупністю правових норм,  що регулюють соціальні 

відносини,  які так чи інакше пов’язані з інформацією;  

б)  правовим інститутом,  що регулює інформаційні 

правовідносини,  що виникають виключно у сфері високих 

технологій;  

в)  галуззю права, що вивчає правовою регуляцією суспільних 

відносин в інформаційному просторі;  

г)  сукупністю норм щодо правового регулювання соціально-

економічного процессу розвитку постіндустріального суспільства.  
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3. Рекомендована література 

 

3.1 Базова література 

1. Конституція України 

2. Податковий кодекс України  

 3. Цивільний кодекс України 

4. Кримінальний кодекс України 

5. Кодекс законів про працю 

5. Про видавничу справу: Закон України від 05.06.1997 № 

318/97-ВР 

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на 

свободу слова: Закон України від 03.04.2003 № 676-IV 

7. Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів: Закон України від 23.09.1997 № 

540/97-ВР 

8. Про державну таємницю: Закон України від 21.01.1994 № 

3855-XII 

9. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 № 

2614-XII  

10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 

13.01.2011 

11. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22.12.2005 

№ 3262-IV 

12. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: 

Закон України від 16.11.1992 № 2782-XII 

13. Про електронні документи та електронний 

документообіг:Закон України від 22.05.2003 № 851-IV 

14. Про інформаційні агентства: Закон України від 28.02.1995 № 

74/95-ВР 

15. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII  
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16. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР 

17. Про науково-технічну інформацію: Закон України від 

25.06.1993 № 3322-XII  

18. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 

21.12.1993 № 3759-XII 

19. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової 

інформації: Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР 

20. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР 

21. Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення 

України: Закон України від 18.07.1997 № 485/97-ВР 

10.2 Допоміжна література 

1.  Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: 

навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с. 

2.  Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання 

інформаційної діяльності: навч. посіб. / А.І. Марущак. – К.: Скіф, 

2008. – 334 с. 

3.  Свобода інформації, прозорість, електронне врядування: 

погляд громадянського суспільства (аналітичні доповіді, збірка 

перекладав документів) / За ред. к.ю.н. АВ. Пазюка. —К: МГО 

«Прайвесі Юкрейн», 2004. - 206 с. 

4.  Синєокий, О. В.  Інформаційне право України  :  [навч. 

посібник]  / О. В. Синєокий. –Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – 100 с. 

5.  Информационное право : учебник для магистров / И. Л. 

Бачило. —    3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2012. — 564 с. 

 6.  Информационное право : учебник для магистров / И. М. 

Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2012. — 444 с. 

7. Богуш В.М. Інформаційна безпека держави. / В.М. Богуш, О.К. 

Юдін. – К.: МК-Прес, 2005. – 432 с. 
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8. Костецька Т.І. Інформаційне право України. Підручник. К., 

2011.- 540 с. 

9.Міжнародні стандарти забезпечення свободи слова: Збірник 

публікацій міжнародної організації «Артикль19». — К: Міленіум, 

2008.-236 с. 

10. Синєокий О.В. Інформаційне право України та електронне 

право високих технологій. Електронний підручник. сайт бібліотеки 

ім. В. Вернадського –К., 2010. -267с.  
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