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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів  – 3 

Галузь знань 

08 «Право» 

 
Нормативна 

 
Спеціальність підготовки  

081 «Право» 

Змістових 

модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

_______________ 

 

Рік підготовки: 

6-й 6-й 

Індивідуальне 

науково-

дослідне 

завдання –  

                                           

Семестр 

Загальна 

кількість годин 

– 90 

11-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної 

форми 

навчання: 

аудиторних – 

3,8 

самостійної 

роботи студента 

– 7,5 

Освітній ступінь: 

Магістр 

 

14 год. 6 год. 

Семінари 

16 год. 2 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю: залік 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60 

для заочної форми навчання – 8/82 

 



 

 

  

2. 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. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

3. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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 п сем інд с. р. л п сем інд с. р. 

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

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Проблеми 

становлення та 

розвитку 

українського 

інформаційного 

суспільства 

11 2 - 2 - 7 12 1 - 1 - 10 

Тема 2. 

Теоретико-

правові основи 

кодифікації 

законодавства в 

інформаційній 

сфері 

11 2 - 2 - 7 12 1 - 1 - 10 

Тема 3. Проблеми 

правового 

регулювання 

інформаційних 

відносин в сфері 

права 

інтелектуальної 

власності 

11 2 - 2 - 7 11 1 - - - 10 

Тема 4. Проблеми 

правового 

регулювання 

інформаційних 

відносин в сфері 

кримінального 

права 

11 2 - 2 - 7 11 1 - - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

44 8 - 8 - 28 46 4 - 2 - 40 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. 

Інформаційна 
12 2 - 2 - 8 12 1 - - - 11 



 

 

  

безпека особи, 

суспільства та 

країни. Правовий 

аспект 

Тема 6. Правові 

проблеми 

кібернетичного 

простору  

12 2 - 2 - 8 12 1 - - - 11 

Тема 7. 

Інформаційне 

право різних 

країн та проблеми 

міжнародного 

співробітництва 

держав в умовах 

формування 

глобального 

інформаційного 

суспільства 

11 1 - 2 - 8 10 - - - - 10 

Тема 8. 

Удосконалення 

правових основ 

суспільних 

відносин в 

інформаційній 

сфері 

11 1 - 2 - 8 10 - - - - 10 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

46 6 - 8 - 32 44 2 - - - 42 

Усього годин : 90 14 - 16 - 60 90 6 - 2 - 82 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Проблеми становлення та розвитку українського 

інформаційного суспільства 

2 1 

2 Теоретико-правові основи кодифікації 

законодавства в інформаційній сфері 

2 1 

3 Проблеми правового регулювання інформаційних 

відносин в сфері права інтелектуальної власності 

2 - 



 

 

  

4 Проблеми правового регулювання інформаційних 

відносин в сфері кримінального права 

2 - 

5 Інформаційна безпека особи, суспільства та 

країни. Правовий аспект 

2 - 

6 Правові проблеми кібернетичного простору 2 - 

7 Інформаційне право різних країн та проблеми 

міжнародного співробітництва держав в умовах 

формування глобального інформаційного 

суспільства 

2 - 

8 Удосконалення правових основ суспільних 

відносин в інформаційній сфері 

2 - 

 Усього : 16 2 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

1 Проблеми становлення та розвитку українського 

інформаційного суспільства 

7 10 

2 Теоретико-правові основи кодифікації 

законодавства в інформаційній сфері 

7 10 

3 Проблеми правового регулювання інформаційних 

відносин в сфері права інтелектуальної власності 

7 10 

4 Проблеми правового регулювання інформаційних 

відносин в сфері кримінального права 

7 10 

5 Інформаційна безпека особи, суспільства та 

країни. Правовий аспект 

8 11 

6 Правові проблеми кібернетичного простору 8 11 

7 Інформаційне право різних країн та проблеми 

міжнародного співробітництва держав в умовах 

формування глобального інформаційного 

суспільства 

8 10 

8 Удосконалення правових основ суспільних 

відносин в інформаційній сфері 

8 10 

 Усього : 60 82 

7. Методи навчання 

Лекції, семінарські заняття, виконання тестових завдань, складання 

письмових опорних конспектів, відповіді на контрольні завдання, підготовка 



 

 

  

рефератів, реферування джерельної, наукової та монографічної літератури, робота 

з термінологічним словником (глосарієм). 

8. Методи контролю 

Явка студентів на лекції та семінарські заняття, їх активність, поточне 

тестування за кожний модуль, за реферат, знання глосарію з кожної теми, 

виконання контрольних завдань, захист рефератів. 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Максимальна сума балів, які може набрати студент, становить 100 балів, із 

яких : 

- 10 балів – відвідування та робота на лекціях;  

- 20 балів – за індивідуальну роботу;  

- 30 балів (ділиться на кількість практичних (семінарських) занять) – 

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному заняті);  

- 10 балів – за контрольну роботу (в семестр проводиться 2 контрольні 

роботи);  

- 20 балів – підсумковий модульний контроль;  

Індивідуальна робота студентів передбачає: участь у роботі студентського 

наукового гуртка (проблемної групи), студентських конференціях, конкурсах, 

олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію; анотацію прочитаної 

додаткової літератури; бібліографічний опис літератури. Вибір виду 

індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами, попередньо 

узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0 до 20 балів.  

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або 

письмових відповідей на 3-4 запитання за темами, які були вже розглянуті  на 

практичних заняттях.  

Реферати готуються за темами, що зазначені в модулі. Тему та план 

реферату студент узгоджує із викладачем, який проводить заняття. Оптимальний 

обсяг реферату – 15-20 сторінок.  



 

 

  

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому 

практичному (семінарському) занятті у письмовій (усній) формі зміст якого 

охоплює весь курс навчальної дисципліни.  

У разі невиконання студентом якихось завдань поточного модульного 

контролю з об’єктивних причин він має право з дозволу викладача відпрацювати 

ці завдання.  

 

10. 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  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 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. Рекомендована література 

 

НОРМАТИВНА 

Міжнародно-правові акти: 

1. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства — глобальне 

завдання в новому тисячолітті» від 12.12.2003 року. 

2. Конвенція про кіберзлочинність від 23.11.2001 року (ратифіковано із 

застереженнями і заявами Законом N 2824-IV ( 2824-15 ) від 07.09.2005, ВВР, 

2006, N 5-6, ст.71). 

3. Європейська конвенція про транскордонне телебачення від 5 травня 1989 року 

// Збірка договорів Ради Європи. — Київ: Парламентське видавництво, 2000.  

4. Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних 

особистого характеру від 28 січня 1981 року // Збірка договорів Ради Європи. 

— Київ: Парламентське видавництво, 2000.  

5. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від  22.07.2000 

р.// Дипломатический вестник, 2000. — № 8. — с.  51-56. 

6. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Перший 

протокол та протоколи №  1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 

4.ХІ.1950) // Голос України, 2001. — № 3 від 10.01.2001. 

7. Резолюція 60/45, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації 

Об'єднаних Націй, «Досягнення у галузі інформатизації та телекомунікацій 

в контексті міжнародної безпеки» від 08.12.2005 р. 

8. Угода про співробітництво в галузі інформації від 09.10.1992 р. // Офіційний 

Вісник України, 2004. — № 40. — ст. 2700. 

Закони України: 

9. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради, 

1996. — № 30. — ст.  141. 

10. Кодекс адміністративного судочинства У країни від 6 липня 2005 року // 

Відомості Верховної Ради, 2005. — № 35-36, № 37. — ст.  446. 

11. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // 

Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів № 8376/1999. 



 

 

  

12. Кримінальний  кодекс України  від  5  квітня  2001  року //Офіційний 

Вісник України, 2001. — № 21. — ст.  920. 

13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний Вісник 

України, 2003. — №11. — ст. 461. 

14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // 

Відомості Верховної Ради, 2004. — № 40-41, 42. — ст.  492 (в редакції 

Закону №2147 від 03.10.2017) // Відомості Верховної Ради, 2017. —   

№ 48. — ст. 436.  

15. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року // Відомості Верховної 

Ради, 2011. — № 13-17. — ст. 112. 

16. Закон України «Про авторське право і суміжні права» (в редакції 

Закону № 2627-ІІІ від 11.07.2001) // Відомості Верховної Ради, 2001. —   

№   43. — ст. 214. 

17. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 

року // Відомості Верховної Ради, 2013. — № 27. — ст.282. 

18. Закон  України   «Про   банки   і  банківську   діяльність»   від 07.12.2000 

року // Відомості Верховної Ради, 2001. — №5-6. — ст.  30. 

19. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27 січня 1995 

року//Відомості Верховної Ради, 1995. — № 7. — ст. 45. 

20. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та 

соціальний захист журналістів» від 23 вересня 1997 року //Відомості 

Верховної Ради, 1997. — № 50. — ст.  302. 

21. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року // Відомості 

Верховної Ради, 2016. — №4. — ст. 43. 

22. Закон України «Про державну статистику» (в редакції Закону № 1922-ІІІ від 

13.07.2000 р.) // Відомості Верховної Ради, 2000. — № 43.— ст. 362. 

23. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року // Відомості 

Верховної Ради, 1994. — №16. — ст.  93. 

24. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року // 

Відомості Верховної Ради, 2006. — №15.— ст. 128. 



 

 

  

25. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради, 1993. —№ 1. — 

ст. 1. 

26. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 

22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради, 2003. —№ 36.—ст. 275. 

27. Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року // Відомості Верховної 

Ради, 2004. — № 9. — ст.  79. 

28. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 року // 

Відомості Верховної Ради, 1991. — № 30. — ст.  379. 

29. Закон України «Про захист суспільної моралі» // Відомості Верховної Ради, 

2004. — № 14. — ст.  192. 

30. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України, 1996. — №47. — ст.  256. 

31. Закон України «Про інформаційні агентства» від 28 лютого 1995 року // 

Відомості Верховної Ради, 1995. — №  13. — ст.  83. 

32. Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року // Відомості 

Верховної Ради України, 1992. — №48 від 01.12.1992. — ст. 650. 

33. Закон України «Про кінематографію» від 13 січня 1998 року // Відомості 

Верховної Ради, 1998. — № 22. — ст.  114. 

34. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» 

від 2 березня 2015 року // Відомості Верховної Ради, 2015. —№ 23. - ст. 158. 

35. Закон України «Про національну поліцію» від 2 липня 2015 року // 

Відомості Верховної Ради, 2015. — № 40-41. — ст. 379. 

36. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року 

// Відомості Верховної Ради, 1997. — № 24. — ст. 170. 

37. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року // 

Відомості Верховної Ради, 1993. — №33. — ст.  345. 

38. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 

грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради, 1994. — № 15. — ст. 86. 



 

 

  

39. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 року // 

Відомості Верховної Ради, 1999. — № 29. — ст.  238. 

40.  Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 

1998 року // Відомості Верховної Ради, 1998. — № 27-28. — ст. 181. 

41. Закон України «Про Національну раду України з питань телебачення і 

радіомовлення» від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради, 1997. 

— № 48. — ст.  296. 

42. Закон України «Про обов'язковий примірник документів» від 9 квітня 1999 

року // Відомості Верховної Ради, 1999.—№ 22-23. — ст.  199. 

43. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» 18 лютого 1992 року // 

Відомості Верховної Ради, 1992. — № 22. — ст.  303. 

44. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 

злочинністю» від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради, 1993. — № 

35. — ст.  358. 

45. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 

червня 1991 року // Відомості Верховної Ради, 1991. — № 41. — ст. 546. 

46. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 

квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради, 2001. — №29. — ст.   137. 

47. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» 

від 23 вересня 1997 року // Відомості Верховної Ради, 1997. — № 49. — ст.  

299. 

48. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 

лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради, 1994. — № 23.—ст.  161. 

49. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року // Відомості 

Верховної Ради, 2015. — № 2-3. — ст.12.  

50. Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 1 червня 2000 року 

// Відомості Верховної Ради, 2000. — № 36. — ст. 298. 

51. Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної 

Ради України, 1996. — №39. — ст. 181. 



 

 

  

52. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року // 

Відомості Верховної Ради, 2001. — №  19. — ст.  94.  

53. Закон України «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» від 17 

квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради, 2014. —  

№27.—ст.904. 

54. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25 березня 1992 року // 

Відомості Верховної Ради, 1992. — № 27. — ст.  382. 

55. Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року // Відомості 

Верховної Ради, 2003. — № 45. — ст.  358. 

56. Закон України «Про статус народного депутата України» від 17 листопада 

1992 року // Відомості Верховної Ради, 1993. — № 3. — ст.17. 

57. Закон України «Про судоустрій і статус суддів України» від 2 червня 2016 

року // Відомості Верховної Ради, 2016. — № 31. — ст.  545. 

58.  Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21 грудня 1993 року (в 

редакції Закону №3317-ІУ від 12.01.2006 р.) // Відомості Верховної Ради 

України, 2006. — №  18. — ст.  155. 

59. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року // Відомості 

Верховної Ради, 2004. — № 12.—ст.  155. 

60. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради, 2002. — №  1.— ст. 1. 

61. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року 

// Офіційний Вісник України, 2006. — № 13. — ст. 857. 

62. Основи законодавства України про культуру від 14 лютого 1992 року // 

Відомості Верховної Ради, 1992. — № 21. — ст.  294. 

63. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 

року // Відомості Верховної Ради, 1993. — №4 — ст. 19. 

64. Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 року // 

Відомості Верховної Ради, 2013. —№32. — ст.409. 

65. Закон України  «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року // 

Відомості Верховної Ради, 2010. — № 34. — ст. 481. 



 

 

  

66.  Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року // 

Відомості Верховної Ради, 2011. — № 32. — ст. 314. 

67.  Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року // 

Відомості Верховної Ради, 2003. — № 36. — ст.  276. 

68.  Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» від 5 липня 1994 року // Відомості Верховної Ради, 1994. — № 31. 

— ст. 286 (в редакції закону №2594-IV від 31.05.2005, ВВР, 2005. — №26. —

ст.347). 

Допоміжна 

69. Основи інформаційного права України / B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, 

В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельника., 

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

70. Правова інформатика: Підручник у 2–х т. / М.Я. Швець, В.М. Фурашев, М.І. 

Коваль, А.Г. Габович, В.Г. Хахановський, В.С. Цимбалюк, Ю.В. Клімашевська, 

Л.М. Задорожня, В.М. Брижко та ін. // За ред. В.Я. Тація, Я.Ю. Кондратьєва, 

М.Я. Швеця. – К.: Парлам. Вид-во, 2004. – 416 с;  

71. 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;  

72. Марущак А.І. Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності; 

Навчальний посібник. - К: КНТ, 2008. - 344с.  

73. Швець М., Калюжний Р., Цимбалюк В., Головський В., Брижко В. Україна на 

шляху до інформаційного суспільства // Правова інформатика. - 2003. -Ш.-

С.90. 

 

 


