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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Доктрини
інформаційного права: історія і сучасність» складена відповідно до освітньонаукового рівня «доктор філософії» за спеціальністю 081 - «Право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Доктрини інформаційного
права: історія і сучасність» є теоретичні та практичні проблеми розвитку науки
інформаційного права.
Міждисциплінарні зв’язки: Теорія держави та права, Конституційне
право, Інформаційне право, Адміністративне право.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
ТЕМА 1. Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне
суспільство.
ТЕМА 2. Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві.
ТЕМА 3. Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади
методу інформаційного права.
ТЕМА 4. Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного
права.
ТЕМА 5. Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства
України
ТЕМА 6. Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного
права.
ТЕМА 7. Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в
інформаційній сфері.
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1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.
Метою
викладання
навчальної
дисципліни
«Доктрини
інформаційного права є : формування знань теоретичних засад інформаційного
права, наукових шкіл в інформаційному праві, історії розвитку ідей щодо
предмету, методу, функцій, принципів, системи, джерел інформаційного права,
навичок та умінь, необхідних для науково-дослідницької діяльності.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Доктрини
інформаційного права: історія і сучасність» є вивчення історії виникнення та
розвитку наукових шкіл в інформаційному праві, а також концептуальних
підходів до предмету, методу, функцій, принципів, системи, джерел
інформаційного права..
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні
знати :
–
історію розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство;
–
міжнародно-правові стандарти прав людини в інформаційній сфері;
–
історію виникнення наукових шкіл в інформаційному праві;
–
понятійно-категоріальний апарат інформаційного права;
–
концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади методу
інформаційного права;
–
вчення про систему та джерела інформаційного права;
–
основи кодифікації інформаційного законодавства України;
–
підходи до розуміння принципів та функцій інформаційного права
вміти:
, орієнтуватися у понятійному апараті та природі інформаційного
права, його зв'язку з інститутами інших галузей права;
, чітко орієнтуватись в системі інформаційного законодавства,
аналізувати нормативно–правові акти, вирішувати колізійні ситуації в
законодавстві;
, визначати зв’язок та розмежовувати інформаційні правовідносини з
іншими (цивільними, адміністративними тощо) з метою правильного
застосування законодавства;
, самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність;
, розуміти сутність та перспективи розвитку науки інформаційного
права;
, ефективно
використовувати
філософсько-методологічний
інструментарій в науково-дослідницькій діяльності;
, встановлювати міру відповідності існуючих законів (позитивне
право) праву (природне право);
, критично осмислювати теоретичні засади науки інформаційного
права та визначати напрямки її розвитку.
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне
суспільство.
Інформація - аналіз її структури, змісту та особливостей. Поняття
«інформації» як загально-філософської категорії. Перші спроби встановлення
поняття інформації: як «зв'язок, в процесі якого усувається невизначеність» (К.
Шеннон); «різноманітність» (У.Р. Эшби); «оригінальність і міра складності»
(А. Моль); «знання» (Ф. Махлуп); «загальна методологія науки» (Л. Бріллюен);
«позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу, в процесі нашого
пристосування до нього і пристосування до нього наших відчуттів» (Н. Вінер).
Спроби здійснення класифікації інформації.
Виникнення теорій інформації: 1) ймовірнісна концепція (Р. Фішер 1921
рік), 2) концепція логарифмічної міри кількості інформації (Р. Хартлі 1928 рік),
3) класична статистичної теорія зв'язку (Н. Вінер 1948 рік), 4) концепція
кількості інформації як міри зменшення невизначеності (Н.Шеннон 1948 рік).
Виникнення теорії інформації на основі моделі індивіда, її прихильники.
Сучасні підходи до поняття «інформація», її класифікація. Законодавче
визначення інформації та її видів.
Вирішальні аспекти становлення та сучасний стан законодавчого
регламентування відносин в інформаційній сфері. Історія розвитку та
становлення інформаційного суспільства. Соціальні передумови формування
інформаційного суспільства. Етапи розвитку світової цивілізації. Інформаційні
революції. Їх роль і значення. Інформаційний обмін в суспільстві і його
еволюція. Інтелектуалізація як основна мета соціальної інформатизації.
Умови розвитку інформаційного суспільства: гендерні, вікові, ресурсні,
географічні,
соціально-економічні
та
адміністративно-правові.
Від
інформаційного суспільства – до суспільства знань: сутність, ретроспективи та
перспективи. Історико-порівняльний аналіз проходження інформатизації в
Україні. Закони функціонування інформаційного суспільства: філософськоантропологічний вимір.
ТЕМА 2. Історія виникнення наукових шкіл в інформаційному праві.
Процеси зміни правової парадигми, формування нових поглядів,
заснованих на виявленні зв'язків реального світу із розвитком суспільства.
Виникнення різних наукових напрямів і шкіл на основі дослідження розвитку,
взаємозв'язків та взаємовпливів базових концепцій нових природничо-наукових
поглядів, таких, як загальна теорія систем, синергетика, інформатика та ін.
Виникнення науково-методологічних засобів дослідження і моделювання
правових процесів в контексті інформаційної діяльності людей. Перехід до
нових уявлень у сфері гуманітарних проблем.
Сучасні тенденції розвитку науки: диференціація та інтеграція наукових
інституцій. Природні процеси диференціації наук - розрив між сучасними
науками природничого циклу та гуманітарними науками. Виникнення основних
законів та закономірностей матеріального світу, розвиток техніки та

6

технологій, створення штучного технократичного світу сучасної цивілізації.
«Математизація», «технологізація» та «інформатизація» наук. Теорія
інформації Глушкова В. М. та Амосова М. М.
Впровадження методології кібернетики, організаційно-правові проблеми
розробки
та
використання
автоматизованих
систем
управління.
Формування наукової школи правової інформатики, яка вивчає інформаційноаналітичні системи, проблемно-орієнтовані комплекси й автоматизовані робочі
місця для забезпечення законотворчої, правозастосовної та правоосвітньої
діяльності. Дослідження в галузі правової інформатики як підґрунтя для
становлення і розвитку інформаційного права, як комплексної галузі права.
ТЕМА 3. Концепції предмету інформаційного права. Теоретичні засади
методу інформаційного права.
Інформаційне право: теоретичні засади формування, становлення та
утвердження в системі права України. Загальні питання аксіології галузі
інформаційного права. Сучасні концепції предмета інформаційного права
України. Методи правового регулювання інформаційних правовідносин.
Термінологічна система інформаційного права та шляхи її розвитку.
Загальнотеоретичні підстави визначення інформаційного права в якості галузі
права.
Антропологічні
засади
інформаційного
права.
Людина
в
соціокультурному просторі інформаційного суспільства: концептуальні підходи
до розуміння сутності. Інформаційна картина світу як світоглядний орієнтир
сучасної людини. Морально-етичні аспекти функціонування людини в
інформаційному суспільстві. Поняття й предметна сфера інформаційних прав
людини. Об'єктивна діалектика інформаційних прав і свобод особистості в
інформаційному суспільстві.
Парадигма сучасного інформаційного права України.
ТЕМА 4. Історія та розвиток вчень про систему та джерела
інформаційного права.
Наукові погляди на проблему визначення системи інформаційного права.
Система права: особливості становлення та сучасний стан. Система
інформаційного права та її основні характеристики. Теоретичні основи
розвитку системи інформаційного права. Єдність системи інформаційного
права. Динамізм у системі права. Класифікаційні ознаки щодо визначення
галузі права. Ознаки інформаційного права.
Поняття і види джерел інформаційного права. Система джерел
інформаційного права. Генезис досліджень правового регулювання в
інформаційної сфері. Формування системи інформаційного законодавства
України. Стан українського інформаційного законодавства. Міжнародне
інформаційне право.
Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та
інформаційного законодавства України. Тенденції розвитку системи
інформаційного права та інформаційного законодавства на сучасному етапі.
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ТЕМА
5.
Концептуальні
основи
кодифікації
інформаційного
законодавства України
Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного
інформаційного суспільства. Проблема класифікації норм інформаційного
права. Тенденції розвитку інформаційно-правових норм. Методологічні основи
правового регулювання в інформаційній сфері за умови використання мережі
інтернет. Основні напрямки подолання проблем правового регулювання
інформаційних відносин: оновлення, приведення до вимог сьогодення за
допомогою відповідної систематизації.
Наукові дискусії щодо вибору форми систематизації. Концепція
реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних
відносин.
Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства.
Кодифікація українського інформаційного законодавства: Інформаційний
кодекс України; Кодекс про інформацію та інформатизацію України; Кодекс
України про суспільні інформаційні відносини та інформаційну безпеку;
Кодекс про інформаційний суверенітет України; Кодекс про захист інформації
в Україні та інші варіанти кодифікації.
Концепція створення та функціонування інформаційної системи
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
«Концепція розвитку інформаційного суспільства», «Стратегія розвитку
інформаційного суспільства», «Державна цільова програма з розвитку
інформаційного суспільства».
ТЕМА 6. Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного
права.
Принципи як узагальнююче відображення змісту всієї галузі
інформаційного права, що забезпечують єдність процесу його становлення,
реалізації, охорони та вказують на тенденцію розвитку галузі інформаційного
права в майбутньому.
Юридичне закріплення принципів правового регулювання інформаційних
відносин та принципів інформаційного права України в правових джерелах та
сучасному інформаційному законодавстві України. Класифікація принципів
інформаційного права та їх основні види. Характеристика принципів
інформаційного права. Методологічні засади формування системи принципів
інформаційного права. Роль принципів інформаційного права в процесі
здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності.
Перспективи розвитку принципів інформаційного права в процесі
систематизації інформаційного України та його гармонізації з міжнародним та
європейським законодавством.
Правові проблеми організаційно-правового забезпечення ефективності
реалізації принципів інформаційного права.
Функція права як філософська категорія. Функції інформаційного права та
їх класифікація. Зміст функцій інформаційного права, їх структура та види.
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Філософське обґрунтування методології дослідження функцій інформаційного
права.
ТЕМА 7. Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в
інформаційній сфері.
Упорядкування законодавства як одне з основних завдань на шляху до
побудови України як правової держави. Пріоритети законодавчого
забезпечення інформаційних правовідносин в Україні. Вплив процесів
глобалізації на правотворчість України.
Спрямування державної політики України в інформаційній сфері.
Дослідження щодо створення системи інформаційного законодавства. Проекти
систематизації
інформаційного
законодавства.
Державна
політика
інформатизації.
Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційних відносин та
можливості його використання в Україні. Аналіз сучасних тенденцій щодо
визначення векторів подальшого розвитку правового регулювання
інформаційних відносин в Україні. Проблеми та перспективи розвитку
правового регулювання інформаційних відносин в Україні
3. Рекомендована література:
Нормативно–правові акти:
1. Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства —
глобальне завдання в новому тисячолітті» від 12 груд. 2003 р. // [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c57.
2. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи «Про
захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення
таких даних» від 24 жовт. 1995 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_243.
3. Директива 97/66/ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи
«Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в
особисте життя в телекомунікаційному секторі» [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_243.
4. Доповідь про стан інформатизації та розвиток інформаційного
суспільства в Україні за 2013 рік. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.dknii.gov.ua/sites/default/files/stan_informatyzacii_20132.pdf.
5. Доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
«Про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» //
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://ombudsman.kiev.ua/dopovid_6/Dop6_Zmist.htm.
6. Женевська Декларація принципів [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=
171&id=4204&language=uk.
7. Женевський План дій [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
[http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4205&language=uk.
8. Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних
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особистого характеру від 28 січня 1981 року [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_326.
9. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. —
№ 30. — Ст. 141.
10. Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних
інформаційних відносин [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://ndcpi.org.ua/jurnal/16_12.htm.
11. Концепція створення єдиної інформаційно-аналітичної системи
управління міграційними процесами // Офіційний вісник України. — 2012. —
№ 85. — Ст. 3469.
12. Концепція створення та функціонування інформаційної системи
електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів //
Офіційний вісник України. — 2012. — № 67. — Ст. 2753.
13. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства від 22 лип.
2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/998_163.
14. Положення про Міністерство інформаційної політики України
[Електронний ресурс] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 січ.
2015 р. № 2. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2-2015%D0%BF.
15. Порядок ведення Єдиного державного порталу адміністративних
послуг : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 січ. 2013 р. № 13 //
Офіційний вісник України. — 2013. — № 4. — Ст. 109.
16. Постанова про затвердження завдань Національної програми
інформатизації на 2010–2012 роки [Електронний ресурс] : проект від 30 лип.
2010 р. № 7025. — Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/
webproc4_1?id=&pf3511=38368.
17. Про адміністративні послуги [Електронний ресурс] : закон України від
6 верес.
2012 р.
№ 5203-VI.
—
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.
18. Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України : указ Президента України від 30 черв. 2011 р. № 717/2011 //
Офіційний вісник України. — 2011. — № 52. — Ст. 2068.
19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
удосконалення системи захисту персональних даних : закон України від 3 лип.
2013 р. № 383-VII // Офіційний вісник України. — 2013. — № 57. — Ст. 2046.
20. Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних
даних» : закон України від 23 лют. 2012 р. № 4452-VI // Офіційний вісник
України. — 2012. — № 97. — Ст. 3899.
21. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році : щорічне
Послання Президента України до Верховної Ради України. — К. : НІСД, 2013.
— 576 с.
22. Про Державне агентство з питань електронного урядування України
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://old.dknii.gov.ua/?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%
B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.
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23. Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції :
закон України від 16 жовт. 2012 р. № 5450-VI // Офіційний вісник України. —
2013. — № 58. — Ст. 2105.
24. Про Державну службу статистики України [Електронний ресурс] :
указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 396/2011. — Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/13366.html.
25. Про держкіно [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://dergkino.gov.ua/?nid=241&templ=news.
26. Про доступ до публічної інформації : закон України від 13 січ. 2011 р.
№ 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 32. — Ст. 314.
27. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон
України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-XII // Відомості Верховної Ради України.
— 1993. — № 1. — Ст. 1.
28. Про електронний цифровий підпис [Електронний ресурс] : закон
України
від
22 трав.
2003 р.
№ 852-IV.
—
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/852-15.
29. Про електронні документи та електронний документообіг
[Електронний ресурс] : закон України від 22 трав. 2003 р. № 851-IV. — Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/851-15.
30. Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки
адміністративної послуги [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів
України
від
30 січ.
2013 р.
№ 44.
—
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/44-2013-%D0%BF.
31. Про затвердження Методики формування індикаторів розвитку
інформаційного суспільства : наказ Міністерства освіти і науки України від
6 верес. 2013 р. № 1271 // Офіційний вісник України. — № 76. — Ст. 2850.
32. Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених
Законом України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в
Україні на 2007–2015 роки» [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету
Міністрів
України
від
15 серп.
2007 р.
№ 653-р.
—
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=653-2007-%F0.
33. Про затвердження плану заходів щодо формування інформаційноаналітичної системи органів державної влади [Електронний ресурс] : постанова
Кабінету Міністрів України від 16 лют. 1998 р. № 152. — Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/152-98-%D0%BF.
34. Про затвердження Положення про Громадську експертну раду з
питань захисту суспільної моралі : наказ Державного комітету телебачення і
радіомовлення України від 14 трав. 2004 р. № 141 // Офіційний вісник України.
— 2004. — № 22. — Ст. 1533.
35. Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки,
інновацій та інформатизації України [Електронний ресурс] : указ Президента
України
від
8 квіт.
2011 р.
№ 437/2011.
—
Режим
доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/13416.html.
36. Про затвердження Положення про Державну архівну службу України
[Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 407/2011.
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—
Режим
доступу:
http://www.president.gov.ua/
documents/13380.html.
37. Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної
власності України [Електронний ресурс] : указ Президента України від 8 квіт.
2011 р.
№ 436/2011.
—
Режим
доступу:
http://www.president.gov.ua/documents/13415.html.
38. Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту України : указ Президента України від 8 квіт. 2011 р. № 410/2011 //
Офіційний вісник Президента України. — 2011. — № 10. — Ст. 562.
39. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу
адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів
України
від
3 січ.
2013 р.
№ 13.
—
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/13-2013-%D0%BF.
40. Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг
[Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 р.
№ 57.
—
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/57-2013-%D0%BF.
41. Про затвердження Примірного положення про центр надання
адміністративних послуг [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів
України
від
20 лют.
2013 р.
№ 118.
—
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF.
42. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
[Електронний ресурс] : закон України від 5 лип. 1994 р. № 80/94-ВР. — Режим
доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.
43. Про захист персональних даних [Електронний ресурс] : закон України
від
1 черв.
2010 р.
№ 2297-VI.
—
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
44. Про інформаційні агентства : закон України від 28 лют. 1995 р.
№ 74/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 13. — Ст. 83.
45. Про інформацію : закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII //
Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.
46. Про Концепцію Національної програми інформатизації [Електронний
ресурс] : закон України від 4 лют. 1998 р. № 75/98-ВР. — Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98-%E2%F0&new=1.
47. Про наукову і науково-технічну діяльність : закон України від 13 груд.
1991 р. № 1977-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. —
Ст. 165.
48. Про Національну програму інформатизації [Електронний ресурс] :
закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР. — Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80.
49. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на
2007–2015 роки : закон України вiд 9 січ. 2007 р. № 537-V // Відомості
Верховної Ради України. — 2007. — № 12. — Ст. 102.
50. Про Положення про Державне агентство України з питань кіно : указ
Президента України від 6 квіт. 2011 р. № 404/2011 // Офіційний вісник України.
— 2011. — № 29. — Ст. 1238.
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51. Про Положення про Державний комітет телебачення і
радіомовлення України : указ Президента України від 7 трав. 2011 р.
№ 559/2011 // Офіційний вісник України. — 2011. — № 37. — Ст. 1511.
52. Про Положення про Державну службу України з питань захисту
персональних даних [Електронний ресурс] : указ Президента України від 6 квіт.
2011 р. № 390/2011. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
documents/13358.html.
53. Про Раду національної безпеки і оборони України : закон України вiд
5 берез. 1998 р. № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. —
№ 35. — Ст. 237.
54. Про реєстр адміністративних послуг : постанова Кабінету Міністрів
України від 5 груд. 2011 р. № 1274 // Офіційний вісник України. — 2013. — №
9. — С. 43. — Ст. 339.
55. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
31 жовтня 2001 року «Про заходи щодо вдосконалення державної
інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки України» : указ
Президента України від 6 груд. 2001 р. № 1193/2001 // Офіційний вісник
України. — 2001. — № 50. — Ст. 2228.
56. Про Службу безпеки України : закон України вiд 25 берез. 1992 р.
№ 2229-XII // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 27. — Ст. 382.
57. Про телебачення та радіомовлення [Електронний ресурс] : закон
України
від
21 груд.
1993 р.
№ 3759-XII.
—
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3759-12.
58. Проект Закону про Концепцію державної інформаційної політики
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_2?pf3516=7251&skl=7.
59. Проект Концепції формування та функціонування інформаційноаналітичної системи органів державної влади та органів місцевого
самоврядування
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=34783.
60. Туніська програма для інформаційного суспільства [Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/
index&pg=171&id=4207&language=uk.
61. Туніське зобов’язання [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=171&id=4206&language=uk.
Основна:
1. Коваленко, Л. П. Інформаційне право в Україні // Проблеми законності :
респ. міжвід. наук. зб.: зб. наук. праць / Нац. юрид. акад. України ім.
Ярослава Мудрого. - Вип. 119.— С. 148 - 156.
2. Арістова, І. Становлення науки "інформаційне право": питання
методології (частина друга)// Публічне право : наук.-практ. юрид. журн. /
Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. - 2016. - №
3.— С. 102 - 110.
3. Арістова, І. Становлення науки "інформаційне право": питання
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методології (частина перша)// Публічне право : наук.-практ. юрид.
журн. / Всеукр. громад. орг. "Майбутнє країни", Ужгород. нац. ун-т. 2016. - № 2.— С. 245-253.
4. Цимбалюк, В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики) :
монографія / В.С. Цимбалюк.— Київ : Освіта України, 2010.— 388 с.
5. Костецька, Т.А. Інформаційне право України : навч. посіб. / Т.А.
Костецька.— Київ : КНТЕУ, 2009.— 169 с.
6. Гордієнко С. Г. Інформаційне право і право інтелектуальної власності:
проблеми співвідношення // Часопис Київського університету права : укр.
наук.-теорет. часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького. - 2014. - № 1.— С. 228-235.
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Інформаційні ресурси
1. www.rada.gov.ua – сайт Верховної Ради України.
2. www.kmu.gov.ua – сайт Кабінету Міністрів України.
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України ім. Вернадського.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
«Екзамен»
5. Засоби діагностики успішності навчання
Контрольні питання, що виносяться на екзамен:
1. Історія розвитку вчень про інформацію та інформаційне суспільство.
2. Інформація - аналіз її структури, змісту та особливостей.
3. Поняття «інформації» як загально-філософської категорії.
4. Спроби встановлення поняття інформації. Класифікації інформації.
5. Виникнення теорій інформації, їх прихильники.
6. Сучасні підходи до поняття «інформація», її класифікація.
7. Законодавче визначення інформації та її видів.
8. Історія розвитку та становлення інформаційного суспільства.
9. Соціальні передумови формування інформаційного суспільства.
10.Інформаційний обмін в суспільстві і його еволюція.
11.Інтелектуалізація як основна мета соціальної інформатизації.
12.Умови розвитку інформаційного суспільства.
13.Історико-порівняльний аналіз проходження інформатизації в Україні.
Виникнення наукових шкіл в інформаційному праві.
14.Процеси зміни правової парадигми, формування нових поглядів,
заснованих на виявленні зв'язків реального світу із розвитком
суспільства.
15.Виникнення науково-методологічних засобів дослідження і моделювання
правових процесів в контексті інформаційної діяльності людей.
16.Сучасні тенденції розвитку науки: диференціація та інтеграція наукових
інституцій.
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17.Природні процеси диференціації наук - розрив між сучасними науками
природничого циклу та гуманітарними науками.
18.Теорія інформації Глушкова В. М. та Амосова М. М.
19.Впровадження методології кібернетики, організаційно-правові проблеми
розробки та використання автоматизованих систем управління.
20.Формування наукової школи правової інформатики.
21.Концепції предмету інформаційного права.
22.Теоретичні засади методу інформаційного права.
23.Інформаційне право: теоретичні засади формування, становлення та
утвердження в системі права України.
24.Загальні питання аксіології галузі інформаційного права.
25.Сучасні концепції предмета інформаційного права України.
26.Методи правового регулювання інформаційних правовідносин.
27.Термінологічна система інформаційного права та шляхи її розвитку.
28.Загальнотеоретичні підстави визначення інформаційного права в якості
галузі права.
29.Антропологічні засади інформаційного права.
30.Парадигма сучасного інформаційного права України.
31.Історія та розвиток вчень про систему та джерела інформаційного права.
32.Наукові погляди на проблему визначення системи інформаційного права.
33.Система інформаційного права та її основні характеристики.
34.Теоретичні основи розвитку системи інформаційного права.
35.Класифікаційні ознаки щодо визначення галузі права.
36.Ознаки інформаційного права.
37.Поняття і види джерел інформаційного права.
38.Система джерел інформаційного права.
39.Генезис досліджень правового регулювання в інформаційної сфері.
40.Формування системи інформаційного законодавства України.
41.Стан українського інформаційного законодавства.
42.Міжнародне інформаційне право.
43.Проблеми становлення і розвитку інформаційного права та
інформаційного законодавства України.
44.Тенденції розвитку системи інформаційного права та інформаційного
законодавства на сучасному етапі.
45.Концептуальні основи кодифікації інформаційного законодавства
України
46.Значення інформаційно-правових норм у розвитку сучасного
інформаційного суспільства.
47.Проблема класифікації норм інформаційного права.
48.Тенденції розвитку інформаційно-правових норм.
49.Методологічні основи правового регулювання в інформаційній сфері за
умови використання мережі інтернет.
50.Основні напрямки подолання проблем правового регулювання
інформаційних відносин.
51.Наукові дискусії щодо вибору форми систематизації.
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52.Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних
інформаційних відносин.
53.Методологічні основи кодифікації інформаційного законодавства.
54.Варіанти Кодифікації українського інформаційного законодавства.
55.Концептуальні підходи до принципів та функцій інформаційного права.
56.Юридичне закріплення принципів правового регулювання інформаційних
відносин та принципів інформаційного права України в правових
джерелах та сучасному інформаційному законодавстві України.
57.Класифікація принципів інформаційного права та їх основні види.
58.Характеристика принципів інформаційного права.
59.Методологічні засади формування системи принципів інформаційного
права.
60.Роль принципів інформаційного права в процесі здійснення правотворчої
та правозастосовної діяльності.
61.Перспективи розвитку принципів інформаційного права в процесі
систематизації інформаційного України та його гармонізації з
міжнародним та європейським законодавством.
62.Правові проблеми організаційно-правового забезпечення ефективності
реалізації принципів інформаційного права.
63.Функція права як філософська категорія. Функції інформаційного права
та їх класифікація.
64.Зміст функцій інформаційного права, їх структура та види.
65.Філософське
обґрунтування
методології
дослідження
функцій
інформаційного права.
66.Проблеми системного впорядкування суспільних відносин в
інформаційній сфері.
67.Пріоритети законодавчого забезпечення інформаційних правовідносин в
Україні.
68.Вплив процесів глобалізації на правотворчість України.
69.Спрямування державної політики України в інформаційній сфері.
70.Дослідження щодо створення системи інформаційного законодавства.
71.Проекти систематизації інформаційного законодавства.
72.Державна політика інформатизації.
73.Зарубіжний досвід правового регулювання інформаційних відносин та
можливості його використання в Україні.
74.Аналіз сучасних тенденцій щодо визначення векторів подальшого
розвитку правового регулювання інформаційних відносин в Україні.
75.Проблеми
та
перспективи
розвитку
правового
регулювання
інформаційних відносин в Україні.

