
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 2.2.1; 

2. Назва: Інформаційне право; 

3. Тип: за вибором університету; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалавр); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Мельничук Ю.І., к. філос.н., доц.  

9. Результати навчання: студент повинен вміти: використовувати норми та принципи національного і 

міжнародного права стосовно сфери інформаційних відносин; здійснювати юридичне забезпечення 

інформаційної діяльності; надавати інформаційні послуги; розвивати своє юридичне мислення; 

орієнтуватися у системі нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини в Україні, 

правильно визначати нормативні акти і положення, що підлягають застосуванню у конкретній ситуації; 

застосовувати на практиці здобуті теоретичні правові знання у цій сфері. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Кримінальне право та процес», 

«Конституційне право України», «Цивільне право та процес», «Організація судових та правоохоронних 

органів». 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Цивільне 

право, Кримінальне право та процес;  

12. Зміст курсу: Інформаційне суспільство та інформатизація. Поняття інформації, її види. 

Інформаційне право як галузь юридичної науки.  Інформаційні права особи. Об’єкти інформаційних 

правовідносин. Правове регулювання обігу інформації в Інтернет-мережі. Правове регулювання 

інформаційних відносин при створенні та поширенні масової інформації. Правове регулювання 

конфіденційної інформації. Правове регулювання інформаційних відносин в галузі державної таємниці.  

Правовий режим інформації про особу. Захист персональних даних. Забезпечення доступу громадян до 

інформації. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1.Основи інформаційного права України / B За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника., 

Навч. посіб.  К.: Знання, 2004.  274 с.  

2. Окинавская хартия глобального информационного общества. (Окинава, 22 июля 2000 года). 

Законодавство України, документ 998_163. (Okinawa Charter on Global Information Society. Okinawa, July 

22).  

3. Правова інформатика: Підручник у 2–х т. / За ред. В.Я. Тація, Я.Ю. Кондратьєва, М.Я. Швеця. К.: 

Парлам. Вид-во, 2004.  416 с. 

4. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.-

практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов. К.: Вид-во. Паливода А.В., 

2004. 144 с. 

5. Міжнародне інформаційне право: Навчальний посібник/ За аг. ред. Шишка О. Р., Мавліханова Р. В., 

Чеботарьова Ю. А., Батарська О. Ф.., Рижкова Є. Ю.  Макіївський екон-гум ін.-т.  Донецьк: Дмитренко 

Л. Р. , 2011. 320 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. лекцій, 16 год. лабораторних робіт, 58 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий, або тестовий, або усний в кінці 3 семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування. 

  16. Мова викладання: українська. 
В. о. завідувача кафедри                                                         к.філос.н., доцент кафедри Мельничук Ю.І.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:2.2.1.; 

2. Title Information law; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: And (Bachelor),                                                                       
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 

6. Semester when the discipline is studied:3; 

7. Number of established ECTS credits:3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Melnychuk Y. 

9. Results of studies: the student should be able to: apply the rules and principles of national and international 

law in the field of information relations; provide legal support for information activities; to provide information 

services; develop their legal thinking; to be guided in the system of normative legal acts regulating information 

relations in Ukraine, to correctly define the normative acts and provisions to be applied in a specific situation; 

to put into practice theoretical legal knowledge in this field. 

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work, practical training, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: “Criminal Law and Procedure”, 

“Constitutional Law of Ukraine”, “Civil Law and Procedure”, “Organization of Judicial and Law 

Enforcement Bodies ” 

12. Course contents: Information Society and Informatization. The concept of information, its types. 

Information law as a branch of legal science. Information rights of the person. Objects of information relations. 

Legal regulation of the circulation of information on the Internet. Legal regulation of information relations in 

the creation and dissemination of mass media. Legal regulation of confidential information. Legal regulation of 

information relations in the field of state secrets. Legal mode of information about the person. Protection of 

personal data. Ensuring access to information for citizens. 

13. Recommended educational editions: 
1.Основи інформаційного права України / B За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника., 

Навч. посіб.  К.: Знання, 2004.  274 с.  

2. Окинавская хартия глобального информационного общества. (Окинава, 22 июля 2000 года). 

Законодавство України, документ 998_163. (Okinawa Charter on Global Information Society. Okinawa, July 

22).  

3. Правова інформатика: Підручник у 2–х т. / За ред. В.Я. Тація, Я.Ю. Кондратьєва, М.Я. Швеця. К.: 

Парлам. Вид-во, 2004.  416 с. 

4. Виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються у сфері інформаційних технологій: Наук.-

практ. посіб. / Б.В. Романюк, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.М. Бутузов. К.: Вид-во. Паливода А.В., 

2004. 144 с. 

5. Міжнародне інформаційне право: Навчальний посібник/ За аг. ред. Шишка О. Р., Мавліханова Р. В., 

Чеботарьова Ю. А., Батарська О. Ф.., Рижкова Є. Ю.  Макіївський екон-гум ін.-т.  Донецьк: Дмитренко 

Л. Р. , 2011. 320 с.  

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 years lectures, 16 hours laboratory work, 58 hours. independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, individual assignments, use of multimedia tools. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
The evaluation is performed on a 100-point scale. 

    Final control (40 points): exam or test credit, or oral at the end of semester 3. 

   Current control (60 points): testing, polling 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 

Head of the department, 

Ph.D., Melnichuk Yu.I.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


