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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Сучасний єдиний глобальний інформаційний простір, його вплив на життя 

людини, суспільства, держав, міжнародного співтовариства в умовах розвитку 

науково-технічного прогресу, особливо через здобутки у галузі електронно-

обчислювальної (комп’ютерної) техніки, мікроелектроніки, телематики виявили ряд 

проблем у соціальних відносинах.  

При цьому визначаються перспективи публічно-правового упорядкування 

суспільного буття в інформаційній сфері, зокрема і на законодавчому рівні. Вихід із 

приватноправових у публічно-правові відносини в інформаційній сфері суспільства 

зумовлений тим, що у різних країнах в умовах формування так званої інформаційної 

цивілізації, все більше і більше починають розуміти не тільки переваги, а й загрози 

безпеці, що несуть в собі нові здобутки науково-технічного прогресу, фактори, що 

можуть бути небезпечними як для окремої людини, так і для суспільства, держави та 

міжнародного співтовариства. Ці фактори намагаються науково визначити, 

сформулювати та напрацювати заходи для мінімізації їх наслідків у тому числі 

організаційно-правовими засобами, зокрема і на рівні національного законодавства 

країн та у міжнародних нормативно-правових актах. 

Інформаційне право України є однією з провідних галузей у системі права, яке 

поряд з іншими галузями на сучасному етапі перебуває у стадії реформування під 

впливом нових для нашої країни соціально-економічних відносин. 

В сучасних умовах роль і значення інформаційного права невпинно зростає, що 

обумовлено цілою низкою факторів.  

Метою та основним завданням навчальної дисципліни «Проблеми 

інформаційного права» є формування у студентів знань щодо особливостей та 

проблем здійснення правового регулювання інформаційної сфери в Україні, а 

також розглянути шляхи та напрями вдосконалення інформаційного 

національного законодавства.  

Предметом навчальної дисципліни є врегульовані інформаційно-правовою 

нормою інформаційні відносини, сторони яких виступають в якості носіїв 



 

 

  

взаємних прав та обов'язків, встановлених та гарантованих інформаційно-

правовою нормою.  

Після вивчення навчальної дисципліни «Проблеми інформаційного права» 

студент повинен знати:  

– конституційно-правові засади реалізації права громадян на отримання 

інформації; 

– поняття інформатизації, інформаційної цивілізації та суспільства; 

– організаційно-правові основи забезпечення інформаційної безпеки; 

– особливості та проблеми регулювання інформаційних відносин в різних 

сферах;  

– питання здійснення правового регулювання інформації у сфері права 

інтелектуальної власності;  

– особливості здійснення інформаційної політики країнами Європи.  

 Уміти: 

– застосовувати законодавство щодо порядку отримання інформації; 

– застосувати правові методи попередження та припинення порушень 

законодавства про отримання та передачу інформації; 

– визначити правомочність суб'єктів на отримання або передачу інформації. 

Міждисциплінарні зв’язки: для успішного вивчення даного курсу 

студентам необхідна наявність знань з курсу логіки, теорії права, трудового, 

конституційного, цивільного, цивільного процесуального, адміністративного, 

господарського, кримінального та інших галузей права. 

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Проблеми становлення та розвитку українського 

інформаційного суспільства. 

Інформаційна цивілізація, інформатизація. Державна політика в сфері 

інформатизації. Поняття, ознаки, предмет та методи інформаційного права. 

Становлення інформаційного суспільства в світі та Україні. 

Тема 2. Теоретико-правові основи кодифікації законодавства в 

інформаційній сфері. 

 Особливості українського інформаційного законодавства. Основні 

нормативно-правові актив сфері створення, поширення та використання 

інформації та шляхи їх вирішення. Аналіз основних джерел інформаційного 

права. Органи, відповідальні за забезпечення реалізації державної політики 

України у сфері інформації.  

Тема 3. Проблеми правового регулювання інформаційних відносин в 

сфері права інтелектуальної власності.  

Інформація як інтелектуальний продукт. Взаємозв’язок об’єктів, суб’єктів 

авторського права та об’єктів, суб’єктів інформаційних відносин. Об’єкти, що не 

охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права». 

Створення і розповсюдження інформаційної продукції, яка є об’єктом 

авторського права. Дотримання особистих немайнових прав авторів. Особливості 

дотримання прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет.  

Тема 4. Проблеми правового регулювання інформаційних відносин в 

сфері кримінального права.  

Кримінально-правовий захист та охорона суспільних інформаційних 

відносин. Поняття кіберзлочинності, особливості її здійснення. Кримінальна 

відповідальність в інформаційній сфері. Проблеми та шляхи вдосконалення 

кримінального законодавства у сфері інформаційних відносин.  

 

 



 

 

  

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Інформаційна безпека особи, суспільства та країни. Правовий 

аспект.  

Сутність теорії інформаційної безпеки. Інформаційний вплив, інформаційна 

зброя, війна. Напрямки інформаційної безпеки. Людський фактор в організації 

інформаційної безпеки.  

Тема 6. Правові проблеми кібернетичного простору.  

Поняття та основні характеристики кіберпростору. Електронна комерція, 

основні поняття та ознаки. Суб’єкти правовідносин у сфері електронної комерції 

та їх правовий статус. Умови здійснення електронної комерції.  

Тема 7. Інформаційне право різних країн та проблеми міжнародного 

співробітництва держав в умовах формування глобального інформаційного 

суспільства. 

Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України. 

Принципи міжнародного інформаційного права. Міжнародне співробітництво у 

сфері інформаційних відносин. Міжнародні договори в сфері інформаційних 

правовідносин. Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації. 

Досвід європейських країн в сфері реалізації інформаційної політики. 

Тема 8. Удосконалення правових основ суспільних відносин в 

інформаційній сфері. 

Концептуальні підходи до розвитку законодавства в інформаційній сфері. 

Кодифікація, як напрям розвитку законодавства пов’язаного з інформаційною 

сферою.  
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