
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО» 

 

Спеціальність: 081 «Право» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового 

переліку 

Семестр  Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Отримання знань з питань: розуміння сутності інформації як 

категорії і об'єкта права; специфічних особливостей і характеру 

предмета інформаційного права (інформаційних правовідносин); 

комплексну природу і змісту норм права, що регулюють суспільні 

відносини в інформаційній сфері; розвитку системи 

інформаційного законодавства та практики його застосування;  

правового забезпечення інформаційної безпеки, в т.ч. захисту 

інформації; юридичної кваліфікації суспільних відносин в 

інформаційній сфері. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на засвоєння основних положень правового 

регулювання інформаційних відносин, з’ясування основних прав 

та обов’язків учасників інформаційних відносин, принципів 

інформаційного права, методах, способах, засобах регулювання, 

охорони, захисту діяльності у сфері інформації, інформаційних 

ресурсів та інформаційної діяльності, що знайшли відображення у 

нормативно-правових актах, науці, практиці.  

 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Курс направлено на вдосконалення та поглиблення знання 

студентів з питань змісту та особливостей структуризації 

інформаційного права, тезаурусу (термінологію) дисципліни; 

предмету і методу інформаційного права; джерел інформаційного 

права; понять, ознак, функцій і принципів інформаційного права; 

реалізації інформаційних правовідносин та його елементів; складу 

та повноважень суб’єктів інформаційної діяльності; інститутів 

інформаційних правовідносин; видів відповідальності за 

правопорушення щодо інформації. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Вміння аналізувати нормативно-правові акти; застосовувати 

правові норми у вирішенні практичних ситуаційних завдань; 

самостійно орієнтуватися у законодавстві та спеціальній 

літературі; складати відповідну документацію, зокрема: запит на 

 
 

 

Місце 

для емблеми 

факультету/інституту 

(Ф 21.01 - 03) 



публічну інформацію, звернення громадян, скаргу, пропозицію; 

аналізувати інформацію, яка відносить до інформації з обмеженим 

доступом; проводити порівняльний аналіз національного 

законодавства з міжнародними стандартами. 

 керуватися принципами права при виконанні своїх 

професійних обов’язків. 

 

письмові документи у визначеній законом формі, володіти 

знаннями щодо контролю та нагляду у державному управлінні, 

поняттям та змістом адміністративної контрольно-наглядової 

діяльності, контрольно-наглядових функції вищих органів 

державної влади України. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та зміст інформаційного права. 

Джерела інформаційного права. Інформаційне законодавство. 

Інформаційна культура. Іформаційна безпека. Інституалізація 

інформаційного суспільства. Інформація як об’єкт правового 

регулювання. Доступ до інформації. Інформаційні 

правовідносини. Суб’єкти та об’єкти інформаційних 

правовідносин. Правові режими інформаційних ресурсів. Право на 

інформацію. Право на науково-технічну інформацію. Комерційна 

таємниця. Правовий режим інформації про особу. Захист 

персональних даних.  Поняття та види інформаційної діяльності. 

Правове регулювання електронного документообігу, електронного 

урядування, телекомунікацій та віртуального середовища 

Інтернет. Правовий режим інформації з обмеженим доступом. 

Правовий режим державної таємниці. Охорона та захист 

інформаційних правовідносин. Юридична відповідальність за 

правопорушення у сфері  інформаційних правовідносин. 

 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота, 

робота он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання публічних галузей права, загальні та фахові знання. 

Пореквізити Знання та практичні навички можуть бути використані при 

вивченні дисциплін на старших курсах та магістратурі. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 
1. Марущак А. І. Інформаційне право: регулювання інформаційної 

діяльності: навч. посібник. МОН.  Київ: Скіф:КНТ,   2008.  344 с. 
2. Основи інформаційного права України: навчальний посібник.  
В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін.; за ред. М.Я. Швеця,  
Р.А. Калюжного та П.В. Мельника.  К.: Знання, 2004. 274 с. 
3. Жиляєв І. Б. Інформаційне право України: теорія і практика: 
монографія.  Київ: Парламентське видавництво, 2009. 104 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35710  

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197435&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=197435&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=220020&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=220020&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=220020&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/35710


 

 

Фото за 

бажанням 

Кафедра Конституційного і адміністративного права 

Факультет Юридичний факультет 

Викладач(і) ПІБ: Гусар Ольга Анатоліївна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат юридичних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: 068 934 68 34 

E-mail: Gusar_оa@ukr.net 

Робоче місце: 1-441   

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну див.: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/36357 

 


