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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити / 120 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна 

робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність передбачає виконання і дотримання 

положень й понять передбачених ст. 42 „Академічна 

доброчесність” ЗУ „Про освіту” та відповідних вимог ЗУ „Про 

вищу освіту”. Зокрема відповідно п.2 ч.3 ст.32 ЗУ „Про вищу 

освіту” керуємося Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини, затвердженого на засіданні вченої ради університету 

протоколом №4 від 28.11.2017 (url:  

https://udpu.edu.ua/documents/doc/Якість освіти/Академічна 

доброчесність/Кодекс академічної доброчесності/Кодекс 

академічної доброчесності.pdf ) 

Відвідування занять є обов’язковим для здобувачів вищої освіти 

(за відсутності поважних причин). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти передбачає його 

творчу та новаторську діяльність під час вивчення даної 

дисципліни, якщо інше не  регламентовано спеціальними 

правилами та алгоритмами. 

Що будемо вивчати? Предметом вивчення навчальної дисципліни є правове 

регулювання суспільних інформаційних відносин. 

Чому це треба вивчати? Метою викладання навчальної дисципліни „Інформаційне право 

України” є отримання комплексу знань про систему 

інформаційного права, його сутність, поняття, методи та зміст. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знання основних понять та категорій інформаційного права; 

чинного національного законодавства щодо інформаційної сфери; 

прав та обов’язків учасників інформаційних правовідносин; прав 

людини і захист персональних даних, особливостей 

конфіденційної інформації та державної таємниці; особливостей 

правового регулювання інформаційних відносин; правових 

проблем глобальної мережі Інтернет та Державної політики і 

державного управління в інформаційній сфері; законодавчих 

акти, які регулюють електронний документообіг та ключових 

аспектів інформатизації управлінського процесу; основних 
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міжнародно-правових актів, що регулюють питання 

інформаційної діяльності; систему та компетенцію органів 

державної влади, що здійснюють управління інформаційною 

сферою. 

Вміння використовувати норми та принципи національного і 

міжнародного права стосовно сфери інформаційних 

правовідносин; в умовах розбудови інформаційного суспільства 

застосовувати на практиці права та обов’язки учасників 

інформаційних відносин; вирішувати правові проблеми, пов’язані 

з поширенням глобальної мережі Інтернет та розвитком 

інформаційних технологій; застосовувати програмне 

забезпечення для отримання та обробки правової інформації 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти зможе: 

застосовувати на практиці набуті знання, вміння, навички та 

методи інформаційного права України;  

орієнтуватися в системі понять інформація, суспільство, 

держава та право;  

реалізовувати забезпечення інформаційної безпеки в Україні та 

права на доступ до інформації;  

здійснювати правове регулювання різних сфер інформаційних 

правовідносин;  

реалізовувати практично правові основи захисту інформації з 

обмеженим доступом. 

Зміст дисципліни Основні поняття та категорії інформаційного права. 

Предмет, метод та система інформаційного права. 

Гарантії прав і свобод людини у сфері інформації як базис 

інформаційного права. 

Основні напрямки реалізації прав і свобод людини в сфері 

інформації 

Правові основи інформаційної безпеки. 

Правові режими інформації та інформаційних ресурсів. 

Державна таємниця. 

Конфіденційна інформація. 

Правові основи захисту інформації. 

Правове регулювання засобів телекомунікацій. 

Правове регулювання функціонування мережі Інтернет та 

електронного документообігу. 

Правове регулювання розповсюдження масової інформації. 

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Теорія держави і права, Конституційне право України 

Інформаційне 

забезпечення 

(з репозитарію, фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 
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