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Силабус навчальної дисципліни «Публічно-правова 

охорона інформаційної безпеки»  

  

Спеціальність: 262 «Правоохоронна діяльність» Галузьзнань: 

26  «Цивільна безпека»  

Рівеньвищоїосвіти  Бакалавр  

Статус дисципліни  Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку  

Семестр  весняний семестр  

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин  

3 кредити/ 90 годин  

Мова викладання  українська  

Що буде вивчатися  

(предмет навчання)  
Вивчає основні засади щодо інформаційної безпеки України як 

об’єкта публічно-правової охорони. та передбачає оволодіння 

здобувачами спеціальними засобами кримінально-правового та 

адміністративно-правового характеру, теорією і практикою 

застосування норм указаних галузей права щодо кваліфікації 

посягань на інформаційний ресурс.  

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета)  

Дисципліна спрямована на формування поглиблених знань щодо 

інформаційної безпеки як об’єкта публічної правоохорони, 

тлумачення та належного юридичного аналізу норм національного 

кримінального та адміністративного законодавства і 

міжнародноправових документів при кваліфікації суспільно 

небезпечних деліктів у сфері інформаційної безпеки України..  

Чому можна навчитися  

(результати навчання)  

Студент зможе аналізувати чинне законодавство щодо захисту від 

кіберзагроз. Зможе використати здобуті знання під час практики 

вирішення публічних спорів, при кваліфікації суспільно 

небезпечних деліктів у сфері інформаційної безпеки України Знати 

правові та організаційні основи захисту порушених прав в мережі  

Інтернет в судовому і позасудовому порядку  



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями  

(компетентності)  

Набуті вміння і знання можна використовувати в практичній 

діяльності працівника правоохоронних органів, організатора 

інформаційних технологій та споживача послуг Інтернета шляхом 

законного ведення бізнесу та використання можливостей Інтернету.  

 

Навчальна логістика  Зміст дисципліни: Основи інформаційної та кібернетичної 

діяльності. Безпека інформаційної діяльності. Інформаційна безпека. 

Кібербезпека. «Публічно-правова охорона інформаційної безпеки»; 

поняття інформації як об’єкта публічно-правової охорони; 

структури і змісту правовідносин у сфері інформаційної безпеки; 

національна законодавча, нормативно-правова база та 

міжнародноправові документи щодо забезпечення охорони 

суспільних відносин у сфері інформаційної безпеки; кримінально-

правова охорона інформаційної безпеки; адміністративно-правова 

охорона інформаційної безпеки.  

Види занять: лекції, практичні,  

Методи навчання: пояснення, інструктаж, практична робота,   

Пререквізити  
Знання основ права, загальні та фахові знання, отримані на перших 

курсах (бакалаврського) рівня вищої освіти  

Пореквізити  Знання та практичні навички можуть бути використані під час 

навчання і подальшої практичної діяльності.  

Інформаційне 

забезпечення  

з фонду та репозитарію  

НТБ НАУ  

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

1. Довгань О.Д., Доронін І.М. Ескалація кіберзагроз 

національним інтересам України та правові аспекти кіберзахисту: 

монографія/О.Д. Довгань, І.М.Доронін; НАПрН України, НДІІП – 

К.: Видавничий дім «АртЕк». – 2017. – 107с.  

2. Сопілко І.М. Державна інформаційна політика України: стан 

та шляхи реалізації: монографія / І.М. Сопілко. – Київ: МП «Леся», 

2014. – 424 с.  

3. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року // 

Офіційний вісник України, 2007. – № 65.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9137  

Локація та 

матеріальнотехнічне 

забезпечення  

Аудиторія теоретичного навчання,  

проектор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика  

Екзамен  

Кафедра  Конституційного та адміністративного права  



Факультет  Юридичний факультет  

Викладач(і)   

  
  

Фото за 
бажанням  

ПІБ Кунєв Юрій Демянович  

Посада: професор  

Науковий ступінь: доктор юридичних наук  

Профайл викладача:  

Тел.: 067 969 15 14  

E-mail: kunev@ukr.net  

Робоче місце: 5-441   

Оригінальність 

навчальної дисципліни  

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну  див.: https://classroom.google.com/u/0/c/MTMzNzI3MDMzMj  
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